تبادار استاندار فارس :
تغییر الگوی کشت در دستور کار شورای
کشاورزی استان باشد

قاسمی رئیس سازمان :
باید برای متقاضیان احداث گلخانه
فرش قرمز پهن کنیم
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اسفندیاری پور مشاور وزیر
و مجری طرح گندم کشور :
از نظر امنیت غذایی در وضعیت بسیار
مطلوبی قرار داریم

در سال زراعی آتی  17/2درصد از کشت گندم فارس
به کشت کلزا اختصاص داده می شود

جعفرپور نماینده مردم شهرستان های الر ،خنج
و گراش در مجلس شورای اسالمی :
کاهش کمی و کیفی منابع آبی تاثیرات سوء
بر خاک و عملکرد محصوالت خواهد داشت

معصومه دستغیب مدیر کل دفتر امور بانوان و
خانواده استانداری فارس :
سالمت جامعه تحت تاثیر مصرف بی رویه
فست فودها و غذاهای بیرون َبر قرار گرفته است

گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری
آبزیان سازمان شیالت :
سال گذشته میزان سرانه مصرف آبزیان به 11/2
کیلوگرم رسیده است

افتتاح کارخانه تولید فرآوردههای لبنی با سرمایه حدود  110میلیارد ریال در کوار با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

بازدید از بزرگترین کارخانه تولیدکننده داروهای گیاهی استان فارس

سرمقاله:
به بهانه روز خبرنگار؛

چرا  17مردادماه
روز خبرنگار
نامگذاری شد؟
در سال  1375محمود صارمی به عنوان مسئول دفتر
خبرگزاری جمهوری اسالمی در مزار شریف افعانستان انتخاب
شد و در روز هفدهم مرداد ماه سال  1377در همان مکان به
همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران به دست گروهک
تروریستی طالبان به شهادت رسید.
به همین مناسبت ،شورای فرهنگ عمومی ،این روز را به عنوان
"روز خبرنگار" نام گذاری کرد تا همه ساله یاد و خاطر این
خبرنگار وظیفه شناس گرامی داشته شود.
بسياري از مردم هر چند واژه خبرنگار برايشان آشناست ولی
از دشواري و مرارت هاي اين حرفه پر مخاطره آگاهی چندانی
ندارند و نمی دانند این تالشگران عرصه اندیشه و قلم شب و
روز نداشته و براي اطالع رساني به موقع اخبار و رویدادها
باید از مبادي مختلف آن ها را كسب نمایند تا در اسرع وقت در
اختيار مردم قرار دهند.
بدون شک خالقان بسياري از صفحات روزنامه ها ،مطالب
سايت ها و به طور کلی رسانه هاي مكتوب و غير مكتوب
خبرنگاران هستند و البته خبرنگاران نباید حقیقتی را تعمداً
تحریف یا مخدوش کنند و همچنین هیچ نوع مطلبی را نباید
از نظر مردم مکتوم نگه دارند و آناني كه اهميت مأموريت و
رسالت خبرنگاران در انعكاس درست و سريع پيام را مي دانند،
فعاليت اصحاب قلم در رسانه ها كه بي ادعا به اين فعاليت
شبانه روزي اهتمام می ورزند را ارج مي نهند.
به واقع خبرنگاران در محل وقوع رويدادها ،چشم و گوش
رسانه و مردم هستندتا حقيقت ها را کشف کنند و در اين راه
مصائب و مشكالت مختلفي را تحمل مي كنند.
به عنوان نمونه آنان همواره در بحران ها و جنگ ها به عنوان
نخستين افراد در كنار نيروهاي امدادي و نیروهای مسلح حاضر
مي شوند تا با انعکاس اخبار و اطالعاتي كه از اين حوادث
منتشر مي كنند در توزيع كمك رساني و امدادي و وضعیت
جنگ ها نقش بسزايي را ايفا نمایند و در اين راه حتي زخمي و
كشته هم مي شوند.
از سویی پر واضح است که جداي از داشتن عالقه و استعداد،
انتخاب شغل خبرنگاري بدون عشق غیر قابل تصور است و
افرادي كه اين حرفه را براي كسب ماديات انتخاب می كنند
خيلي زود از ادامه كار منصرف مي شوند.
به هر حال  17مرداد ماه ،روز خبرنگار ،بهترين فرصتي است كه
نگاهي هر چند كوتاه به فعاليت ها ،خدمات و تاثيرات فعاالن
عرصه خبر در جامعه داشته باشيم و ضمن تبریک به این دیده
بانان جامعه در روزگاري كه از آن به عصر اطالعات و فن آوري
نام برده می شود خبرنگاران و نقش آن ها را ارج نهیم.
علیرضا واحدی پور
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گزارش چهارمین جلسه شورای کشاورزی استان فارس
استاندار فارس:

تغییر الگوی کشت در دستور کار شورای کشاورزی استان باشد
 لزوم بهره گیری از توان علمی استان برای بهبود تولید بذررییس سازمان جهاد کشاورزی
فارس در چهارمین جلسه شورای
کشاورزی:
حقابه کشاورزان و بهبود معیشت
آنها را پیگیری میکنیم
چهارمین جلسـه شـورای کشـاورزی اسـتان فارس در سـال جاری به ریاسـت تبادار
اسـتاندار فـارس و بـا حضـور تاج گـردون رییـس سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی
اسـتان فـارس ،قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،توکلـی
مشـاور اسـتاندار در بخش کشـاورزی ،معاونین و مدیران سـازمان جهاد کشـاورزی
فارس و مدیران کل دسـتگاه های وابسـته به این سـازمان در سـالن شـهید قاضی
اسـتانداری اسـتان فارس تشـکیل شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس در ایـن جلسـه بـا بیـان ایـن کـه جهـاد کشـاورزی بـه تنهایـی
پاسـخگوی مشـکالت معیشـتی کشـاورزان آبخـور سـد درودزن نیسـت ،گفـت:
بسـتههایی بـا محوریـت جهـاد کشـاورزی تهیـه شـده ،امـا پیشـنهاد میشـود،
دسـتگاههایی نظیـر آب منطقـهای و دسـتگاههایی کـه در بحـث اشـتغال میتوانند
تاثیرگـذار باشـند ماننـد صنعـت ،معـدن و تجـارت و میـراث فرهنگـی در ایـن امـر
مشـارکت کنند.
وی در ادامه به تشـکیل دو کمیته با محوریت سـازمان جهاد کشـاورزی در راسـتای
حـل مشـکالت کشـاورزان آبخور سـد درودزن اشـاره و افـزود" :کمیتـه حفاظت از
منابـع آب و مدیریـت آب" پیگیـر حقابـه کشـاورزان و "کمیته اقتصـادی و امور زیر
بنایـی" موضـوع معیشـت را دنبـال میکنـد کـه نتایـج ایـن کمیته هـا در "کارگروه
سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان" که بـه مدیریت اسـتاندار و تمـام دسـتگاه های ذی
مدخـل تشـکیل می گـردد مطرح می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگری از سـخنان خود با اشـاره به پیشـنهاد اتحادیه
دامـداران اسـتان فـارس مبنـی بـر اصلاح قیمت شـیر بـر اسـاس کیفیـت ،اظهار
داشـت :دو روش تعییـن قیمـت ،یکـی بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده از صفـر بوده
(کل هزینه هـای تولیـد محصـول) و دیگـری بـر اسـاس نهادههـا و کاالهایـی که
وارد کشـور مـی شـود مـی توانـد مبنای محاسـبه قـرار گیرد.
وی تصریـح کـرد :بنـا بـه اظهـار اتحادیـه دامـداران ،سـاالنه  50هـزار تـن کـره
وارد کشـور مـی شـود کـه بالطبـع بابـت آن ارز خـارج میشـود ،در صورتـی کـه با
محاسـبه چربـی ،قیمت شـیر تعیین شـود ،شـیر خشـک اقتصـادی شـده ،در نتیجه
هـم محصـوالت ارزانتـری مثـل ماسـتهای کمچـرب تولیـد و از طرفـی دیگـر
قیمـت شـیر را می تـوان افزایـش داد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا بیـان این کـه طـرح مذکور پیشـنهاد
خوبـی اسـت ،تاکیـد کـرد :در حـال حاضـر چربی اسـتحصالی از شـیر صـرف تهیه
خامـه می گـردد و واردات کـره بـه دلیل نیاز اسـت چـرا که چربی اضافی در کشـور
تولیـد نمـی شـود و بـا جیـره مناسـب و افزایـش میـزان درصـد چربی شـیر از 3.2
فعلـی بـه  ،4.2شـیر بـا چربـی بیشـتری تولیـد شـده و در نتیجـه به جـای این که
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سرپرست معاونت بهبود تولیدات
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
فارس خبر داد:
تولید  300تن بذر اصالح شده
گندم آبی در فارس
هزینـه ای صـرف واردات کنیـم ،بـا خرید شـیر بر اسـاس کیفیـت به دامـدار داخل
کشـور کمک می گـردد.
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود در ارتبـاط بـا الگـوی کشـت جایگزین در
شـرایط خشکسـالی بـه لـزوم برنامـه ریزی در توسـعه کشـت تریتیکاله اشـاره کرد
و افـزود :ایـن گیـاه از تالقـی چـاودار و گنـدم بـه وجـود آمـده ،مقاوم به شـوری و
خشـکی اسـت ،بـا نیـاز آبـی کـم معادل سـه هزار متـر مکعـب عملکرد  3تـا  4تن
در هکتـار را داشـته و علوفـه آن در جیـره غذایـی دام اسـتفاده می گـردد.
قاسـمی یـادآور شـد :ایـن محصـول خرید تضمینـی نداشـته و در چند سـال اخیر با
اسـتفاده از منابع در اختیار و تسـهیالت ارزان از کشـت این محصول حمایت شـده
و بـا توجـه بـه ایـن که جـزء محصـوالت منطبق بـر اقلیم ما می باشـد لذا توسـعه
کشـت ایـن محصول نیاز بـه حمایت در خریـد دارد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـه دانـه روغنـی گلرنگ اشـاره کـرد و اظهار داشـت:
از دیگـر محصـوالت کـم آب بـر کـه کاشـت آن در چنـد سـال اخیـر در دسـتور
کار سـازمان جهـاد کشـاورزی قـرار گرفتـه اسـت گلرنـگ می باشـد و باالتریـن
سـطح زیرکشـت گلرنـگ دیـم در کشـور مربوط به اسـتان فـارس اسـت و از جمله
راهکارهای موجود در حوزه آبخور سـد درودزن اسـت که متاسـفانه در سـال زراعی
جـاری بـه دلیل عـدم بارندگی در سـطح قابل توجهـی افزایش نداشـت .وی افزود:
بـذر گلرنـگ از سـایر نقـاط کشـور تامیـن شـده و بیمه آن در دسـتور کار اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه حسـین پژمـان سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :افزایـش کمیـت و تنـوع در تولیـد بـذور
محصـوالت مختلـف ،توسـعه کاربـرد ارقـام بـا نیاز آبـی کم و پتانسـیل تولیـد باال،
تامیـن زیـر سـاختهای تحقیقات اصلاح بذر ،ارتقـاء ضریب مصرف بـذور اصالح
شـده در همـه محصـوالت تولیـدی ،کاهـش میـزان مصـرف بـذر در واحـد سـطح
(هکتـار) از رویکردهـای جهـاد کشـاورزی فـارس در زمینـه تولیـد بذر اسـت.
وی افـزود :ارتقـاء اسـتاندارد کیفیت بذور تولیدی ،اسـتفاده از فناوریهـای نوین در
تولیـد بـذور اصالح شـده ،کوتاهسـازی فرآینـد معرفی ارقـام ،مکانیزهسـازی فرآیند
تولیـد و توزیـع بـذر و کاهـش ضایعـات فرآیندهـای تولیـد ،توزیع و مصـرف بذر از
دیگـر رویکردهـای جهـاد کشـاورزی فـارس در زمینه تولید بذر اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه سـخنان خـود با بیـان اینکه سـطح زیر کشـت گندم
آبـی در سـال زراعـی گذشـته  224000هکتـار و میزان کشـت دیـم  65000هکتار
بـود ،خاطـر نشـان کـرد :بـر اسـاس چشـمانداز پنج سـاله ،سـطح زیر کشـت گندم
آبـی بایـد بـه  225000هکتار و گنـدم دیم بـه  150000هکتار برسـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط مصـرف بـذر در هـر هکتار گنـدم آبـی و دیم به
ترتیـب  300کیلوگـرم و  200کیلوگـرم در هکتـار اسـت گفت :در برنامه پنج سـاله

بـه دنبـال کاهـش ایـن میـزان تـا  250و  150کیلوگـرم بـه ترتیب در کشـت های
گندم آبـی و دیم هسـتیم.
پژمـان تصریـح کـرد :در نظـام تصحیـح بـذری بـه لحـاظ کمبـود آب ،بـه جـای
افزایـش سـطح زیـر کشـت ،بـه دنبـال اقدامـات بهزراعی در جهـت افزایـش تولید
هسـتیم و بـا ایـن رویکـرد متوسـط عملکـرد گنـدم از  4350کیلوگـرم در هکتار در
سـال  ،95بـه  4650کیلوگـرم در سـال  96افزایـش یافتـه اسـت.
وی افـزود :در کشـت دیـم تابـع اقلیـم هسـتیم و کاهـش عملکـرد مـا بـه دلیـل
کاهـش بارندگـی بـوده اسـت بنابراین بـرای افزایـش تولیـدات دیم باید به سـمت
بـذوری برویـم که مقاوم به خشکسـالی هسـتند و یا ایـن که بذر دیم را در شـرایط
آبـی کشـت کنیم.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در اسـتان فـارس واحـد تحقیقـات دیـم وجود
نـدارد ،اظهـار داشـت :سـال  96حـدود  300تـن بـذر اصلاح شـده گنـدم آبـی در
اسـتان فـارس تولیـد و بـه اسـتانهای دیگـر ارسـال شـده و واردات بـذر گنـدم
اصلاح شـده دیـم نیـز هـزار و  600تـن بوده اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه کالهـی نماینـده اتحادیـه دامـداران فـارس ،گفـت :طـرح
پیشـنهادی تعییـن قیمـت شـیر کـه هـدف از اجـرای آن بـه دسـت آمـدن قیمـت
واقعی ترکیبات اصلی شـیر اسـت به دو عامل اصلی چربی و شـیر اسـکیم بسـتگی
دارد و آن چیـزی کـه باعـث شـده بازار شـیر با مشـکل برخـورد کنـد ،ارزش واقعی
ترکیبـات شـیر اسـت کـه بـه حقیقـت آن را اشـتباه گرفتـه ایم کـه با دو نـگاه می
تـوان کلیـه هزینه هـای تولیـد و قیمـت فرآورده های لبنـی را در بـازار تعیین نمود.
در ادامـه ایـن جلسـه ،توکلـی مشـاور اسـتاندار فـارس در بخـش کشـاورزی گفت:
مـا مـی توانیـم بـه عنـوان قطب تولیـد کننده بذر در کشـور باشـیم که بایـد در این
راسـتا ،کارهـای پژوهشـی و به زراعـی را فرامـوش نکنیم.
وی افـزود :یـک کار تحقیقاتـی چقـدر مـی توانـد در بـه صرفـه بـودن اقتصادی و
اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی نقـش داشـته باشـد و فکـر مـی کنیم اگـر در مبحث
بـه زراعـی بیشـتر تمرکـز کنیم بـا افزایـش تولیـد در واحد سـطح عملکـرد بهتری
خواهیم داشـت.
توکلـی خاطـر نشـان کـرد :در تولیـد بـذر جـو با کاهـش روبـرو هسـتیم و در تغییر
الگـوی کشـت ،کنجـد بهتریـن گزینه بـرای این کار اسـت که فقط برای برداشـت
آن بـا مشـکل روبـرو هسـتیم کـه در ایـن راسـتا بـرای بهره بـرداری مناسـب باید
تکنولـوژی مـورد نظـر را از خـارج وارد نماییم.
در ادامـه ایـن جلسـه ابراهیـم زارع رئیـس مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و
منابـع طبیعـی فـارس بـا بیـان ایـن که از  20سـال پیـش واحـد تحقیقـات دیم در
فـارس تعطیل شـده اسـت ،اذعـان کرد :با این وجـود تاکنون مشـکلی در این زمینه
نداشـته ایـم امـا با توجه بـه تغییر اقلیم و افزایش سـطح زیرکشـت محصوالت دیم
در اسـتان فـارس نیـاز به این مرکز احسـاس می شـود.
وی افـزود :جهـت راه انـدازی واحـد تحقیقـات دیم بـرای کمبود نیرویـی که وجود
دارد رایزنی هایـی انجـام شـده اسـت کـه در صـورت تامیـن نیـرو ایـن مرکـز در
اسـتان فـارس راه انـدازی می شـود.

ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :یکـی از دالیـل کمبود بـذر دیـم در فارس
کمتـر بـودن پتانسـیل عملکـرد ارقام دیم نسـبت بـه ارقام آبـی اسـت و پیمانکاران
تمایلـی بـرای تولیـد ایـن نوع بـذر نـدارد ،بنابراین الزم اسـت کـه یارانـه تولید بذر
دیـم افزایـش یابـد تـا پیمانـکاران به سـمت تولیـد این نوع بـذر ترغیب و تشـویق
شوند.
در ادامـه ایـن جلسـه اسـماعیل تبـادار اسـتاندار فارس گفـت :تغییر الگوی کشـت،
توسـعه و ترویـج کاشـت گیاهـان کم آب بر و سـازگار بـا اقلیم فـارس از مهمترین
اقداماتـی اسـت کـه بایـد در برنامـه ریزی هـای شـورای کشـاورزی اسـتان مدنظر
قـرار گیرد.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت تولید بذر در اسـتانی که کشـاورزی یکـی از ظرفیت های
مهـم آن اسـت ،افزود :بـذر به عنوان نهـاده ای که در کمیـت و کیفیت محصوالت
کشـاورزی نقش موثری دارد در کشـاورزی مطرح اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه توجه بـه تولید
بـذر بایـد به عنـوان یکـی از زیر سـاخت های مهم حوزه کشـاورزی در دسـتور کار
قـرار گیـرد ،یـادآور شـد :از  460هـزار تـن بذر تولید شـده در کشـور 50 ،هـزار تن
در ایـن اسـتان تولید شـده اسـت که ایـن موضوع نشـان دهنده کمبود بـذر در همه
محصوالت کشـاورزی است.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم بهـره گیـری از تـوان تحقیقاتی و علمـی موجود در اسـتان
فـارس بـرای بهبـود تولید بذر خاطر نشـان کـرد :موضـوع تولید بذر باید بر اسـاس
وضعیـت موجـود و محصـوالت تولیـدی در اسـتان بـا ایجـاد امکانـات مناسـب در
دسـتور کار قـرار گیرد.
تبـادار بـا تاکیـد بـر این کـه موضوعـات مطرح شـده در شـورای کشـاورزی باید با
توجـه بـه مدیریت بحران آب بررسـی شـود ،افزود :در حوزه کشـاورزی اسـتان باید
نـگاه را بـه این سـمت ببریم کـه نمی توانیم محصـوالت پر آب بکاریم و از سـوی
دیگـر معـاش اقتصـادی وابسـته به کشـاورزی نیز باید در اسـتان حفظ شـود لذا در
ایـن شـرایط بایـد به دنبـال جایگزینی محصـوالت کم آب بر باشـیم.
وی تاکیـد کـرد :بایـد تغییـر نگـرش در نوع کشـت و سـازگاری محصـوالت با کم
آبی به عنوان یک سیاسـت در دسـتور کار شـورای کشـاورزی اسـتان باشـد.
اسـتاندار فـارس در ادامـه بـا اشـاره به کاهـش ذخایر آبی در اسـتان گفـت :آن قدر
از ذخیره هـای آبـی برداشـت کـرده ایـم که اگر تا سـال ها بارندگی داشـته باشـیم
جبـران نخواهـد شـد لـذا در این شـرایط مدیریت منابـع آب باید در دسـتور کار قرار
گیرد.
وی تغییـر الگـوی کشـت و توسـعه و ترویـج کاشـت گیاهان کـم آب بر و سـازگار
بـا اقلیـم فـارس را از مهـم تریـن اقداماتـی دانسـت که بایـد در برنامـه ریزی های
شـورای کشـاورزی اسـتان مدنظر قـرار گیرد.
تبـادار در خاتمـه سـخنان خـود بـا بیـان ایـن کـه تعاونی هـای روسـتایی ظرفیتی
مناسـب بـرای تحقـق برنامه ها در عرصه کشـاورزی اسـتان محسـوب می شـوند،
اظهارکـرد :بایـد از ایـن تعاونی هـا بـه عنـوان سـرمایه های درونـی اسـتان ،بهـره
بیشـتری بگیریم.
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اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور:

از نظر امنیت غذایی
در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم
تفاوت قیمت گندم دوروم با نان نسبت به سنوات گذشته،
بین  2تا  3برابر افزایش مییابد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

به دنبال تنوع بذری هستیم
کمیتـه فنـی بـذر گندم اسـتان فارس بـا حضور اسـفندیاری پور مشـاور وزیر و
مجـری طرح گندم کشـور ،اسـماعیل زاده مقـدم رئیس بخش غالت موسسـه
تحقیقـات اصلاح و تهیه نهـال و بذر ،روسـتایی رئیس بخش غالت مؤسسـه
تحقیقـات کشـاورزی دیـم کشـور ،قاسـمی رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی
فارس و توکلی مشـاور اسـتاندار فارس در امور کشـاورزی تشـکیل جلسـه داد.
در حاشـیه برگـزاری این جلسـه اسـفندیاری پـور ،در گفتگـو با خبرنـگار "پرتو
امیـد" ،بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیـت تولید و خریـد گندم کشـور خوشـبختانه
امـروز از مـرز  9میلیـون تـن گذشـته اسـت ،گفـت :این میـزان بیـش از خرید
تضمینـی سـال گذشـته می باشـد و ایـن در حالی اسـت که به گـزارش وزارت
نیرو و سـازمان هواشناسـی ،در سـال گذشـته به خصوص در شـش ماهه دوم
بـا کاهش نزوالت جوی بی سـابقهای نسـبت به شـصت سـال گذشـته مواجه
بودیم.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلب کـه از نظر امنیـت غذایی در وضعیت بسـیار
مطلوبـی قـرار داریم ،خاطر نشـان کـرد :پایداری تولید گندم کشـور در شـرایط
اقلیمـی حاکـم بـر جامعـه و شـرایط سـخت و ظالمانه تحریـم اسـتکبار ،مبین
سیاسـتها ،برنامهریزیهـای فنـی و اقدامـات خـوب و فنـی کشـاورزان بوده،
کـه الزم اسـت دولـت و مـردم از کشـاورزان به صـورت ویژه تشـکر کنند.
مجـری طـرح گنـدم کشـور با اشـاره به اینکـه برای سـومین سـال متوالی در
سـال  97نیـازی بـه واردات گندم نداریم ،افزود :از دهه سـوم شـهریور ،کشـت
سـال زراعـی جدیـد آغـاز می شـود و بیـش از  515000تن بـذر از  90الین و
رقـم تهیـه شـده اسـت و در مرحلـه فـرآوری ،بوجـاری و حتـی غنی سـازی با
عنصـر روی قرار دارد.
اسـفندیاری پـور یـادآور شـد تولیـد بـذر کشـور بـر اسـاس اقتصـاد مقاومتی و
مطابـق بـا برنامـه ای کـه از پیـش تهیـه شـده ،بـه خوبی پیـش مـیرود و به
صـورت کامـل و صـد درصـد نیـاز بـذری گندم کشـور از محـل داخـل تامین
مـی شـود ،و امسـال هم میـزان  515000تن جـزو رکوردهای تولیـد بذر گندم
در کشـور اسـت،همچنین از نظـر تـدراک کود هم شـرکت خدمـات حمایتی به
جـد دنبـال تامیـن و تـدراک کود می باشـد.
وی افـزود :گنـدم در حـد نیـاز داخلی تولید شـده و بـا رویکـرد صادراتی تولید
نمیکنیـم ،چـرا که از نظـر اقتصادی منابـع موجود اعم از آب ،خـاک و زمین،
بایـد بـه کشـت محصـوالت دیگـر مـورد نیاز کشـور ماننـد دانه هـای روغنی
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از جملـه کلـزا و یـا محصـوالت دیگر ماننـد جو ،حبوبـات و ...اختصـاص داده
شود.
اسـفندیاری پـور بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس از نظـر تولیـد گنـدم جـزو
اسـتان های برتـر کشـور بـوده و علاوه بـر تولیـد نیـاز خـود اسـتان ،مـازاد
تولیـد را به سـایر اسـتانها صـادر میکنـد ،افزود :همـه ارقام گندم کشـور به
دلیـل دارا بـودن اقلیـم چهار فصل فـارس ،در این اسـتان قابلیت کشـت دارد
و امـروز در کمیتـه فنـی بـذر مقرر شـد در ادامه کار سـنوات قبل ارقـام جدید
کشـت و کار شـود و ارقامـی کـه با شـرایط کـم آبی انطبـاق بیشـتری دارند،
جهـت انتخـاب رقـم مناسـب در معـرض دید کشـاورزان قـرار بگیرد.
وی تصریـح کـرد :ارقام مهـرگان و حیدری از جمله ارقامی اسـت که در سـال
جدیـد جهـت تکثیـر در اختیار شـرکتهای تولیدکننده بذر اسـتان فـارس قرار
میگیـرد ،ضمـن ایـن که رقم مهـرگان رقمـی زودرس و بـا پروتئیـن نزدیک
بـه 14درصـد ،از گندمهـای ممتاز دنیاسـت و رقـم حیدری نیز مناسـب مناطق
سردسـیر است.
مجـری طـرح گنـدم کشـور همچنیـن بـه واگـذاری مشـارکتی تولیـد بـذر به
شـرکتهای خصوصـی اشـاره کـرد و بیـان داشـت :در دنیـا اگر توسـعهای در
مسـیر بـذر صورت گرفته اسـت با مشـارکت بخش خصوصـی در جریان ایجاد
و معرفـی رقـم بـوده و در کشـور مـا نیز در چهارسـال گذشـته در دولـت تدبیر
و امیـد بـه شـرکتهای بخـش خصوصـی کمک کرده ایـم و تاکنـون  10رقم
گنـدم توسـط شـرکتهای بخش خصوصـی تولیـد و در اختیار کشـاورزان قرار
داده شـده است.
اسـفندیاری پـور بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای اسـتفاده از قابلیـت شـرکتهای
رتبهبنـدی شـده در تولیـد سـریع و تکثیـر بـذر از روش واگـذاری مشـارکتی
تولیـد بـذر اسـتفاده میشـود ،گفـت :در ایـن روش ارقـام جدیدی کـه معرفی
و نامگـذاری میشـوند ،در اختیـار شـرکتهای دارای رتبـه ممتـاز ،یـک و دو،
قـرار داده میشـود.
وی تصریـح کـرد :در ایـن روش یـک رقـم جدیـد ،جهـت تکثیـر بـه سـه تـا
چهـار اسـتان محـوری به صورت مشـارکتی واگذار می شـود ،که اثرات بسـیار
خوبـی هـم دارد ،البتـه نقایـص جزیـی در ایـن روش مطرح شـده کـه در حال
بررسـی اسـت و موانـع رفـع مـی شـود .بـه عنـوان مثال درسیسـتم جـاری ما
بـرای تولیـد  100تـن تولیـد بـذر برنامـه ریزی شـده کـه عم ً
ال وقتـی به یک

شـرکت بخـش خصوصـی با انعطـاف باال واگـذار می شـود این تولیـد دو برابر
می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه امـکان تولید گنـدم دوروم
در اسـتانهای مناطـق جنوبـی یـک مزیـت بـرای کشـور ما اسـت سـال آتی
تفـاوت قیمـت گنـدم دوروم بـا نان نسـبت سـنوات گذشـته بیـن  2تـا  3برابر
افزایـش مییابـد .مزیـت اکولـوژی حاکـم بر کشـور حکـم می کند که سـطح
برنـج بـه جز در اسـتانهای گلسـتان ،گیلان و مازنـدران کم و حتـی به صفر
برسـد و کشـت گنـدم دوروم یـا ماکارونـی ،بـه عنـوان غـذای مکمـل در کنار
برنـج ،توسـعه یابد.
وی تاکیـد کـرد :گنـدم دوروم بـه عنـوان مـواد اولیـه واحدهـای صنعتـی باید
بـه میـزان کافی تولیـد شـود و بنابراین جهت ترغیـب دوروم کاران به کاشـت
بیشـتر ،پیشـنهاد شـده که تفاوت قیمت گندم دوروم با نان نسـبت به سـنوات
گذشـته بیـن  2تـا  3برابر افزایـش یابد.
مجـری طـرح گنـدم کشـور سـپس بـه انتخـاب مشـارکتی ارقـام دیم توسـط
کشـاورزان اشـاره نمـود و گفت :موسسـه تحقیقـات ارقام جدید دیـم را معرفی
کـرده کـه در جلسـه امـروز مقرر شـد ،ارقام جدیـد در قالـب مـزارع تحقیقاتی
"  " PVSدر اختیـار اسـتان قـرار گیـرد و کشـاورزان در مـزارع تحقیقاتـی بـا
همـکاری بخـش تحقیقـات و اجـرا بـه کشـاورزان ارقـام مناسـب بـا شـرایط
اقلیمـی انتخـاب کنند.
مشـاور وزیـر و مجـری طـرح گندم کشـور در پایان گفـت :تریتیکالـه از غالت
سـازگار بـا شـرایط کمآبی و خشـکی بـوده ،که بـا توجه به تولیـد علوفه خوب
و نیـاز کشـور ،از طـرف معاون وزیـر در امور زراعت پیشـنهاد شـد ،تریتیکاله با

قیمتـی بیـن گندم و جو خرید تضمینی داشـته باشـد.
در ادامـه ایـن گفتگـو محمـد مهدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس نیـز اظهار داشـت :اسـتاندار فـارس با اهتمام جـدی و با رویکـرد برنامه
محـور مسـائل کشـاورزی را دنبـال نموده و این سـازمان نیز با تشـکیل کمیته
فنـی برنامـه چنـد سـاله تولیـد و تامیـن بـذر اسـتان را به قـوت دنبـال و اجرا
میکنـد.
قاسـمی بـا بیـان ایـن کـه اسـتان فـارس از دیـر بـاز در تولیـد گنـدم کشـور
مشـارکت داشـته و همیشـه در حوزه بـذر خدمتدهنده به کشـور بوده اسـت،
افـزود :شـرکتهای بـذری این اسـتان شـرکتهایی بسـیار قدر هسـتند که در
طـول سـالیان متمـادی بـه لحـاظ تولیدی ،با ریسـک پذیـری باالیـی فعالیت
دارنـد ،چـرا کـه بـه عنوان مثـال این شـرکتها پایه گـذار بذر سـیروان بودنده
انـد ،قطعـا از بـذور جدیـد هـم اسـتقبال مـی کنند و مـا نیز مـا به دنبـال تنوع
بذری هسـتیم.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تصریـح کـرد :بایـد واگـذاری بـه
شـرکتهای بـذری گام بـه گام صـورت گیـرد و کمیتـهای فنـی بـا بررسـی
امکانـات ،تجهیـزات و سـوابق خـوب ،نسـبت به واگـذاری بذر به آن هـا اقدام
کنـد ،تـا اسـتان فـارس ماننـد گذشـته بتوانـد در چرخـه بـذری نه تنهـا تامین
کننـده بـذر اسـتان بلکـه تامیـن کننـده بخـش اعظمی از بـذر مناطـق جنوبی
کشـور باشد.
ایـن مقـام مسـئول در پایـان بـا اشـاره بـه تحلیـل منابـع آبـی اسـتان و لزوم
ترویـج کشـت دیـم ،تاکیـد کـرد :تحقیقـات دیـم نداریـم کـه امیدواریـم این
نقصیـه بـا همـکاری مؤسسـه تحقیقات کشـاورزی دیم کشـور برطرفشـود.
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برگزاری جلسه بهبود معیشت کشاورزان حوزه رودخانه ُکـر
در شهرستان های مرودشت ،خرامه و شیراز

جلسـه بهبـود معیشـت کشـاورزان حـوزه رودخانـه کر واقـع در شهرسـتان های
مرودشـت ،خرامـه و شـیراز به ریاسـت رحمانـی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی
و توسـعه منابـع اسـتانداری فـارس و بـا حضـور قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس ،صبـوری پـور معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی
ایـن سـازمان ،مدیـران دسـتگاه های مربوطه ،نمایندگان کشـاورزان و سـایر اعضا
برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد"؛ در ابتدای این جلسـه جعفر صبوری پـور معاون
برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :در
سـال گذشـته خسـارت وارده به زیـر بخش های کشـاورزی در اثـر مخاطرات اعم
از سـرمازدگی ،سـیل ،تگـرگ ،بـاد و طوفـان ،آتـش سـوزی ،بیماری هـای دامی،
طیـور و آبزیـان ،آفـات و امـراض گیاهـی و ریزگردهـا جمعـ ًا بـه مبلـغ 5121047
میلیـون ریال بوده اسـت.
وی افـزود :در سـال  96خسـارت خشکسـالی در زیـر بخـش تولیـدات گیاهـی
(زراعـت و باغبانـی)  14949788میلیـون ریـال ،در زیـر بخـش تولیـدات دامـی
 19978543میلیـون ریـال در بخـش امور عشـایر بالغ بـر  2390124میلیون ریال،
در بخـش منابـع طبیعی  6309246میلیون ریـال و در مجموع  43627701میلیون
ریـال بوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :کل خسـارت وارده بـه زیـر بخش هـای
کشـاورزی متاثـر از کلیـه مخاطـرات برابـر بـا  48748748میلیـون ریال بـرآورد و
اعلام گردیـده کـه در  4ماهه نخسـت امسـال نیـز بالـغ بـر  6387974.9میلیون
ریـال خسـارت بـه بخش هـای کشـاورزی اسـتان فارس وارد شـده اسـت.
وی در ادامـه بیـان داشـت :در زمینـه معیشـت حـوزه آب خـور سـد درودزن
اقداماتـی از قبیـل :برگـزاری جلسـات مسـتمر بـا معاونت هـا و مدیران سـتادی و
شهرسـتان های مرتبـط بـا موضـوع (معیشـت) شـامل  4جلسـه کارگـروه اصلی و
بالـغ بـر  15جلسـه فرعی ،جمع بندی نتایج جلسـات و ارسـال بـه مدیریت بحران
اسـتانداری و مدیریـت بحـران وزارت متبـوع ،سـازمان هـا و ادارات کل خـارج از
سـازمان وابسـته و غیر وابسـته و معرفی نماینده کشـاورزان به دسـتگاه های خارج
از سـازمان شـامل :صنعت ،معدن و تجـارت ،ورزش و جوانان ،گردشـگری ،تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی و ...و تهیـه برنامـه عملیاتـی توسـعه پایدار اقتصاد روسـتایی
شهرسـتان های مرودشـت ،شـیراز و خرامـه بوده اسـت.
صبـوری پـور در ادامـه اظهـار داشـت :برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی ،توزیـع
نشـریات آموزشـی شـامل (بروشـور ،تراکـت ،اطالعیـه ،پوسـتر و  ،)...اعـزام 172
نفـر از کشـاورزان بـه خـارج از بخـش جهـت انجـام بازدیـد از سـایر واحدهـای
الگویـی تولیـدی ،ترویـج کشـت های جایگزیـن بـا هـدف ایجـاد تغییـر الگـوی
کشـت در زمینـه کشـت گیاهـان دارویـی ،کشـت زعفران ،کشـت گلرنگ ،کشـت
کلـزا ،احـداث باغات پسـته ،توسـعه کشـت گلرنگ در سـطح  10هـزار هکتار1.5 ،
هکتـار زعفـران و  37.8هکتـار احـداث بـاغ پسـته ،توسـعه کشـت گیـاه دارویـی
خاکشـیر در سـطح  400هکتـار از فعالیت هـای آموزشـی ترویجـی در جهت بهبود
معیشـت سـاکنان دهسـتان های بنـد امیـر و رحمت آبـاد بخش زرقان شهرسـتان
شـیراز در سـال  1396بوده اسـت .وی تصریح کرد :ارسـال اعتبارات ویژه خشـکی
بـه شهرسـتان های مذکـور ،برگـزاری همایـش خشـکی بـا دهیـاران هـر سـه
شهرسـتان ،ترویـج کشـت گیاهان کـم آب بر ماننـد کینوا و گلرنگ ،ترویج کشـت
درمحیط هـای کنتـرل شـده مثـل ترویـج کشـت قـارچ ،ترویـج کشـت گیاهـان
دارویـی ،ترویـج وتوسـعه مشـاغل خانگـی ،ایجـاد سـایت های الگویـی بـا هـدف
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تغییـر الگـوی کشـت ،اقتصادمقاومتـی ،کمـک به تامین معیشـت بهـره برداران
از طریـق تغییر الگوی کشـت ،شهرسـتان مرودشـت 25 ،سـایت الگویـی زراعی و
باغـی و  3سـایت دامـی ،شهرسـتان شـیراز 20 ،سـایت زراعی و باغی و  3سـایت
دامـی و شهرسـتان خرامـه  6سـایت زراعـی و باغـی و  3سـایت دامی و توسـعه و
ایجـاد کسـب و کار توسـط بخـش امور زنـان روسـتایی از جمله اقدامـات ترویجی
انجـام شـده در خصـوص معیشـت بهـره بـرداران در شهرسـتان های مرودشـت،
خرامـه و منطقـه کربـال و شهرسـتان شـیراز بوده اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه رحمانـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابع
اسـتانداری فـارس گفـت :طـی  2سـال و چنـد مـاه اخیر ،خسـارت چشـمگیری را
خشکسـالی بـه بخـش کشـاورزی وارد کرده اسـت.
وی افـزود :اگـر در حـوزه زیـر سـد  200هـزار نفر جمعیت داشـته باشـیم و با مبلغ
 5300میلیـارد تومـان در حـدود  20میلیـون و انـدی بـه ازای هـر نفـر در نظـر
بگیریـم ،بدیـن ترتیـب یک خانواده  4نفـری در حدود  100میلیون تومان خسـارت
دیـده اسـت و در حـال حاضـر اعـداد و ارقامـی کـه دوسـتان بیمـه پرداخـت کرده
انـد بـه هیـچ عنـوان نمـی تواند جبـران این خسـارت هـا را کـرده باشـد و خدای
نکـرده اگـر ایـن شـرایط تـداوم داشـته باشـد وضعیـت می توانـد خیلـی خطرناک
باشـد ،بنابرایـن تاکیـد مـی کنـم که بایسـتی کاری انجـام داد که سـریعا بتوان آن
را جمـع بنـدی نمـود و بـه سـرعت به سـراغ اجـرای آن برویم.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کـرد :مـی بایسـتی در گام نخسـت در برنامه ای
کـه بـه عنـوان مسـیر و چـراغ راه ما مـی باشـد سـریع تـر گام برداریم تـا بتوانیم
مشـکالت را در ایـن حـوزه کـه زیـر مجموعـه  3شهرسـتان مـی باشـد را حـل و
فصـل نماییـم و بنابرایـن مـی بایسـتی مبنـا را بـه برنامـه ای کـه سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس تهیـه کرده اسـت قـرار دهیـم و مشـخصا می بایسـتی
پروژه هایـی را تعریـف کنیـم که منابع اعتبـاری و تسـهیالتی آن را در نظر بگیریم
و پیـش بینـی کنیم.
وی در ادامـه بیـان داشـت :بایـد ایـن برنامه عملیاتـی در اختیار همه دسـتگاه های
مرتبـط اعـم از :صنعـت ،معـدن و تجـارت ،میـراث فرهنگـی ،تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی ،ورزش ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بسـیج سـازندگی ،محیط زیسـت،
آب منطقـه ای و راه و شهرسـازی قـرار گیـرد و دقیقـ ًا بایـد پروژه هـای عملیاتـی
آن مشـخص باشـد بنابراین بایسـتی در این  3شهرسـتان نیروی بیشـتری گذاشته
شـود و کار در سـطح پهنه هـا انجـام و بـا یـک برنامـه زمـان بنـدی مشـخص
کار را انجـام داد تـا بتـوان مـوارد را حـل و فصـل نمـود و  10روز هـم سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس مهلـت جمـع بنـدی خواهد داشـت و یـک ماه دیگـر نیز
پیشـنهادهای شـما با پروژه های مشـخص در جلسـه بعدی اعالم گردد و بایسـتی
مشـخص نماییـد کـه چـه تعداد از ایـن پروژه هـا را خود دسـتگاه می توانـد اعتبار
آن را تامیـن و چـه میـزان بـه بودجـه دولت در ایـن زمینه نیـاز دارد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن که بایـد امور عشـایر ،منابـع طبیعـی و آبخیزداری
و فنـی حرفـه ای نیـز بـه ایـن فهرسـت اضافه شـود تاکید کـرد :به نظـر اینجانب
بایسـتی گشـایش جدیـدی در مجموعـه سـازمان جهاد کشـاورزی در زمینـه تغییر
کاربـری اراضـی صـورت پذیرد و حتما بایسـتی دسـتورالعمل خاصـی در این زمینه
تهیـه شـود و دسـتورالعمل هایی کـه در حـال حاضـر در سـطح کشـور وجـود دارد
بـرای ایـن منطقـه اصلا راه گشـا نخواهـد بـود بنابرایـن باید یـک دسـتورالعمل
واگـذاری و یـا تغییر کاربـری اراضی با محوریـت دفتر اقتصادی اسـتانداری فارس
و بـا حضور سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،مدیریت امـور اراضـی ،منابع طبیعی

و آبخیـزداری فـارس و راه و شهرسـازی تهیـه و تدوین نمائیم و پـس از تهیه این
دسـتورالعمل بـا امضـای اسـتاندار آن را بـرای وزیـر جهـاد کشـاورزی ارسـال کنیم
که این دسـتورالعمل خاص حوزه آبخور سـد درودزن باشـد و تسـهیل در کار شـود.
رحمانـی تصریـح کـرد :اگـر بـاور ما این اسـت کـه روسـتاهای خرامه ،مرودشـت و
شـیراز دچار مشـکل می باشـند بایسـتی در ایـن زمینه پـروژه تعریف کنیـم و تامین
پروژه هایـی کـه نیـاز بـه تسـهیالت اشـتغال فراگیـر و اشـتغال روسـتایی دارد را در
اولویـت بگذاریـد و در ارتبـاط بـا مباحث بیمـه تامین اجتماعی عشـایر و روسـتائیان
هـر راه کاری کـه وجـود دارد سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس اعالم تا اسـتانداری
بـه سـازمان تامیـن اجتماعی ابلاغ نماید.
وی در ادامه به بخشـنامه وزارت جهاد کشـاورزی در زمینه تسـهیالت بانکی اشـاره

کـرد و تاکیـد نمـود :هیـچ بانکـی حـق نـدارد بـر اسـاس ابالغ ایـن بخشـنامه به
کشـاورز فشـار بیـاورد و نبایسـتی کشـاورز را تحـت فشـار قـرار داد و طرح هایی که
در ایـن حـوزه قـرار مـی گیرنـد بـدون این که پیـش پرداختی انجام شـود و بخشـی
از معوقـات پرداخـت شـود بایسـتی تسـهیالت در اختیـار بهـره بـرداران قـرار گیـرد
بنابرایـن ایـن گونـه نمـی شـود کـه دولـت ایـن را بپذیـرد کـه پـس از ابلاغ ایـن
دسـتورالعمل بـه کشـاورز فشـار بیاید.
رحمانـی در خاتمـه سـخنان خـود تاکیـد کرد :بایسـتی عـزم خـود را جـزم نمایید تا
کار بـه نحـو احسـنت انجـام شـود و سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان فارس
نیـز بـه  5روسـتای مدنظـر حـوزه آبخور سـد درودزن بـا هماهنگـی سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس کمـک نمایـد تـا بتوانند از تسـهیالت موجـود اسـتفاده نمایند.

در کار گروه آب استان فارس مطرح شد:

بیش از  4ساعت خاموشی ندهید

باقی مانده آب سد سلمان برای کشاورزان رها سازی شود

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ محمـد مهدی قاسـمی رییـس سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس در کارگـروه آب کشـاورزی این اسـتان گفت :کشـاورزی وظیفه
تامین قوت مردم را داشـته و قرار نیسـت همه فشـارها بر بخش کشـاورزی باشـد
و بیـش از  4سـاعت خاموشـی ندهید.
وی افـزود :بـر اسـاس گزارشـات واصلـه قطـع بـرق چاههـای کشـاورزی باعـث
ورود خسـارت بـه بدنـه چاههـای کشـاورزی ،خرابـی شـناورها و الکتروپمپهـای
منصـوب در چاههـا ،افزایـش مصـرف آب ،انرژی و بـرق گردیـده و موجب ضرر و
زیـان و تلفـات بیشـتر در مرغداریهـا و دامداریهـا شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به ایـن کـه در زمان برقـی کـردن چاهها بر اسـاس
قـرارداد منعقـده بـا کشـاورزان 4 ،سـاعت خاموشـی در شـبانه روز لحـاظ شـده
و علاوه بـر ایـن  4سـاعت ،در زمـان قطـع بـرق همگانـی نیـز بـرق کشـاورزی
قطـع میشـود ،خاطـر نشـان کـرد :اگر بیـش از  4سـاعت خاموشـی و قطعی برق
کشـاورزی تـداوم یابـد ،فاتحـه کشـاورزی و چاههـا خوانـده اسـت.
وی در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان این که کنتـوردار کـردن چاهها،
تنهـا راه رسـیدن بـه مصـرف صحیـح آب اسـت ،اظهـار داشـت :تا زمانـی که آب
حجمـی به کشـاورزان تحویـل داده نشـود ،اضافه برداشـتها کمـاکان ادامه دارد،
اگـر همـه اعتبـارات به صـورت متمرکـز جهت کنتـوردار کـردن چاهها در پروسـه
زمانـی یـک تـا دو سـاله تخصیـص یابد به نفع اسـتان اسـت.
قاسـمی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه گزارشـات مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان
قیروکارزیـن سـازمان آب بـا هـدف دریافت حقابه کشـاورزان ،رهاسـازی آب سـد
سـلمان در زمـان مناسـب و بـه میـزان الزم را انجـام نـداده اسـت و کشـاورزان
باکاهـش تنـاژ چغنـدر قنـد پاییـزه مواجـه و متضـرر گردیـده اند.
وی افزود :سـد سـلمان تنها سـدی اسـت کـه آب دارد ،در مناطقی کـه آب نداریم
کشـاورزان زندگـی روزمـره شـان با خدشـه مواجه شـده اسـت و به نظر می رسـد
بـا توجـه بـه جمـع بنـدی دوسـتان بـه واسـطه ایـن کـه چنـد کشـاورز پـول آب
نداده انـد ،حـق نداریـم آب بقیـه کشـاورزان را ببندیم ،آب باید رها سـازی شـود و
بـه مـوازات آن اگـر کسـی قـرارداد دارد و پـول آب را پرداخت نمی کند بر اسـاس
قانـون بـا آنها برخورد شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفته بـرای کاهش سـطح زیر
کشـت برنـج ،افـزود :بـا توجه بـه اینکه کشـت این محصـول جزو معیشـت مردم

بـوده ،امـکان و تـوان جلوگیـری صـد در صـد از کشـت برنـج در یک سـال وجود
ندارد.
وی بـا بیـان ایـن که جهاد کشـاورزی همـواره یار و مددکار کشـاورزان بـوده و آن
هـا باید در دسـتگاههای دولتی پشـت و پناهی داشـته باشـد ،تاکید کـرد :در اجرای
کاهـش سـطح زیر کشـت برنج بر اسـاس مصوبـه هیئت وزیـران ،سـتاد بحران و
کارگـروه آب و کشـاورزی ،بـه تمام کشـاورزانی که بیش از  30درصد کشـت کرده
انـد اخطـار کتبـی داده شـده و لیسـت آنها بـه فرماندار و دادسـتان شهرسـتان ها
ارائـه شـد .ضمـن ایـن کـه در اقدامـات اجرایـی تمام کسـانی کـه اقدام بـه آتش
زدن کاه و کلـش کـرده انـد به محیط زیسـت و دادسـتانی معرفی شـدند.
در ادامـه ایـن جلسـه عنایت الـه رحیمی معـاون هماهنگی امورعمرانی اسـتانداری
فـارس گفت 4 :سـاعت خاموشـی بـه برق کشـاورزی ،بـا رعایت تمام نـکات فنی
بـه منظـور جلوگیری از خسـارت به کشـاورزان و چاههایشـان اجرا شـود.
وی در ارتباط با رهاسـازی آب سـهمیه کشـاورزی سـد سـلمان نیز اظهار داشـت:
فـارغ از اینکـه افـرادی حقابه خـود را پرداخـت نکرده انـد ،باقی مانـده  15میلیون
متـر مکعـب آب سـد رها شـود و بـا افـراد خاطی مطابـق قانون برخورد شـود.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگر از سـخنان خـود در ارتبـاط با مسـلوب المنفعه
کـردن چاههـای غیـر مجـاز ،خطاب بـه مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان
فـارس گفـت :بـا رعایـت مباحـث امنیتی ،به شـدت در موضـوع ورود پیـدا کنید تا
قانـون معطـل نمانـد و دادگاه هـم به شـدت همکاری مـی کند .
رحیمـی در پایـان در ارتبـاط بـا کاهـش سـطح زیـر کشـت برنج با اشـاره بـه این
کـه هـدف تقابـل بیـن کشـاورزان و نهـاد خدمتگـزار نیسـت ،تصریح کـرد :جهاد
کشـاورزی در ایـن امـر به وظیفـه ذاتی خـود که پاسداشـت منافع امـروز و فردای
کشـاورز اسـت ،عمل مـی کند.
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در جلسه “سالمت و امنیت غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس” مطرح شد

افزایش توان فنی فارس در تولید محصوالت گواهی شده و استاندارد
جلسـه "سلامت و امنیـت غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس" بـا حضـور
مشـاور اسـتاندار در امـور کشـاورزی ،رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس و جمعـی از اعضـای " کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی اسـتان"
تشـکیل شد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،قاسـمی در این جلسـه گفت :فارس بـا دارا بودن
آزمایشـگاههای مرجـع ،کلینیکهـای تخصصـی ارزشـمند و کارشناسـان خبـره از
تـوان فنـی باالیـی در تولید محصول گواهی شـده و اسـتاندارد برخوردار اسـت.
وی افـزود :امـروز در تولیـد ایـن محصـوالت به لحـاظ قانونـی ،توانمنـدی نیرو و
دانـش کمبـودی نداریـم ،بلکـه چگونگی در کنـار یکدیگر قـرار گرفتن دسـتگاهها
و نحـوهی عملکـرد آن ها اهمیـت دارد.
قاسـمی با اشـاره بـه اینکه هـر محصولی برای ما اسـتاندارد نیسـت و محصوالت
بـا رعایـت چهارچـوب در این دسـته قـرار می گیرنـد ،اظهار داشـت :در امـر تولید
محصـول اسـتاندارد بـه دنبـال واقعیـت بـوده و تبلیغات غیـر واقعی را دنبـال نمی
کنیـم ،چـرا که اعتمادسـازی مـردم در این حـوزه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه بسـیاری از کشـورها از جملـه هلنـد ،آلمـان
و ژاپـن گواهـی ارگانیـک را داشـته ولـی اعتبـار گواهـی ژاپن بیشـتر اسـت ،بیان
داشـت :مـا نیـز از ایـده آلهـا در اجـرا چیـزی کـم نداریـم ،بنابرایـن اگر بـا تاخیر
شـروع کنیـم و بـه محصـول اسـتاندارد واقعی دسـت یابیم بهتر اسـت تا بـا عجله
محصولـی را اسـتاندارد اعلام کنیم.
وی تصریـح کـرد :بـه دنبـال آینـدهای هسـتیم کـه در میادیـن میـوه و تـره بـار
پلاکارد علوم پزشـکی با نوشـته " فقـط محصوالت اسـتاندارد پذیرفته می شـود"
نصب باشـد.
در ادامـه ایـن نشسـت امیـر رضا توکلی مشـاور اسـتاندار فارس در امور کشـاورزی
گفـت :بـا تولیـد محصول اسـتاندارد بـه دنبال پیشـگیری بوده تا سلامت محوری
جانشـین درمان محوری شـود.
وی افـزود :زیـادی نیتـرات در محصوالت کشـاورزی بـه دلیـل ارزان قیمت بودن
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اوره و گـران قیمـت بـودن پتـاس اسـت و جهـت کاهـش اثـرات نیتـرات توصیـه
می شـود محصـوالت بـا میـزان ویتامیـن  Cبـاال در سـبد غذایـی گنجانده شـود.
توکلـی با اشـاره به اهمیت سلامت شـهروندان ،تصریـح کرد :برنامـهای که امروز
از سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس در زمینه تولید محصول سـالم ارائه شـد،
نویـد بخش آینده ای روشـن بود.
مشـاور اسـتاندار در امـور کشـاورزی ضمـن بیـان مشـکالت در پروسـه تولیـد و
عرضـه محصوالت سـالم ،بیان داشـت :آسـیب شناسـی زنجیـره تولید از شـروع تا
انتهـا بـه حـل ایـن مشـکالت کمک مـی کند.
وی تاکیـد کـرد :تولیـد محصـول گواهـی شـده و اسـتاندارد نیـاز بـه حمایتهای
ویـژه از طـرف دولـت دارد و در عرضـه محصـوالت در فروشـگاهها بایـد محصول
گواهـی شـده ،اسـتاندارد و ارگانیـک بـه تفکیک ارائه شـود.
توکلـی بـا بیـان اینکـه محصـوالت ارائـه شـده جهـت آنالیـز بایـد کـد رهگیری
داشـته باشـد ،اظهار داشـت :اسـتاندارد سـازی همه محصـوالت با سـرعت امکان
پذیـر نیسـت و بایـد بـا دقـت هر چه بیشـتر سـاالنه  10تـا  20درصـد محصوالت
پایـش شـود و محصوالتـی کـه در جیـره غذایی مصـرف باالتـری دارد در اولویت
اسـتاندارد سـازی قرار گیرد.
وی در خاتمـه سـخنان خـود تاکیـد کـرد :مشـکل اصلـی فـارس جزیـره ای عمل
کـردن دسـتگاه های اجرایـی می باشـد.
در ادامـه ایـن جلسـه محمد مهدی غیاثی مسـئول دفتر محیط زیسـت و سلامت
غـذا در سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،با تشـریح سیاسـتها و فعالیتهای این
سـازمان در تولیـد محصـول سـالم و اسـتاندارد گفـت :همـکاری و تعامل بـا علوم
پزشـکی در پایـش آالیندههـا ،اجـرای راهکارهای انگیزشـی و تشـویقی به فعاالن
عرصـه تولیـد محصول گواهی شـده بـه منظور ارتقای سـطح سلامت اجتماعی و
صـدور گواهـی مجوز سلامت بـرای  8محصـول تازه خـوری با رعایـت حد مجاز
آالیندههـا بـا نظـارت و تاییـد سـازمان جهـاد کشـاورزی ،از جملـه فعالیـت هـا در
ایـن حوزه بوده اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جمع همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند:

توفیق ما خدمت به محروم ترین قشر جامعه است
محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس در دیـدار صمیمـی بـا
مجموعـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
فراشـبند گفـت :توفیـق مـا خدمـت بـه محروم ترین
قشـر جامعـه اسـت کـه همیشـه نـگاه و تـوکل ایـن
قشـر بـه خـدا بـوده و بایـد ایـن فرصـت را مغتنـم
بشـماریم.
وی کـه بـه همـراه صمدنـژاد مسـئول امـور
شهرسـتان ها ،اوج فـرد مسـئول امـور مجلـس و
واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط عمومـی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـه این شهرسـتان
سـفر کـرده بـود ،ضمـن بازدیـد از قسـمت های
مختلـف مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
فراشـبند و دیـدار و گفتگـو با همکاران ایـن مدیریت
سـاعاتی را در جمعشـان حاضـر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛ در ابتـدا بیـژن
نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان
گزارشـی از فعالیـت وضعیـت بخـش کشـاورزی
شهرسـتان و اقدامـات شـاخص صـورت گرفته ارائه
نمـود.
سـپس رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ضمـن تشـکر از مجموعـه کارکنـان ایـن
مدیریـت گفـت :جـای بسـیار خوشـحالی اسـت
کـه در ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد محصـول
اسـتاندارد گام هـای خوبـی برداشـته شـده اسـت و
البتـه کمـاکان جـای انجـام اقدامـات بسـیار زیادی
وجـود دارد.
قاسـمی در قسـمت دیگری از سـخنان خـود گفت:
الحمـداهلل دولـت نـگاه خوبـی به بخش کشـاورزی
دارد و از بخش کشـاورزی در حـد توان حمایت می
کنـد و امـروز بایـد نـگاه مـا بـه بخـش کشـاورزی
یـک نـگاه اقتصـادی و برنامـه محـور باشـد و
بایسـتی بخش کشـاورزی را آسـیب شناسـی کنیم
و بـا تلاش فـراوان در راسـتای ارتقـای این بخش

حرکـت نمائیم.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه
تاکیـد کـرد :انتظـار داریم در سـطح پهنه هـا برای
انجـام هـر فعالیتـی برنامه ریـزی نماییـد و ما برای
افزایـش دانـش بهـره بـرداران بایسـتی از لحـاظ
علـم و دانـش بـه روز باشـیم و بـه همیـن منظـور
ترویـج و آمـوزش کشـاورزان به عنـوان رکن اصلی
فعالیت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی در اولویت
می باشـد.
وی افـزود :شهرسـتان فراشـبند بـه لحـاظ

شـرایط اقلیمـی و نـوع محصـوالت زراعـی و
باغـی توانمندی هـا و ظرفیت هـای خوبـی دارد
کـه بایسـتی صنایـع فـرآوری ،بسـته بندی و
سـردخانه ها در این شهرسـتان توسـعه پیـدا کند تا
از ایـن طریـق ارزش و قیمـت محصـوالت و درآمد
تولیدکننـدگان افزایـش پیـدا نمایـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :در همـه حوزه هـای تولیـد
بـه خصـوص در تولیـد محصـوالت اساسـی هـر
منطقـه بایسـتی زنجیـره تولیـد شـکل بگیـرد و
اسـتاندارد سـازی محصـوالت کشـاورزی از جملـه
اقدامـات خوبـی اسـت کـه در شهرسـتان فراشـبند
صـورت گرفتـه کـه بایـد توسـعه پیـدا کنـد.
قاسـمی در پایان سـخنان خود اظهار داشـت :ایجاد
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخش کشـاورزی اقدام
بسـیار خوبی اسـت کـه در فراشـبند صـورت گرفته
و بـا راه انـدازی ایـن صنـدوق سـرمایه ارزانـی
در اختیـار کشـاورزان قـرار مـی گیـرد و دغدغـه
کشـاورزان کمتـر می شـود.
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چهارمین جلسه مجمع مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

گیاهان دارویی باید در زنجیره
تولید قرار گیرند
در چهارمیـن جلسـه مجمـع مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های
اسـتان فارس ،تحلیل و بررسـی مسـایل مربوط به کشـت گیاهان دارویی
انجام شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید" ،محمـد مهدی قاسـمی رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فارس ،توسـعه کشـت گیاهـان دارویی در اسـتان فارس
را یکـی از اولویت هـای مهـم این سـازمان عنوان نمود و گفـت :به منظور
اسـتفاده بهینـه از آب و حفـظ منابـع آب هـای زیرزمینـی ،افزایـش درآمد
بهره بـرداران و پایـداری تولیـد ،گیاهـان دارویـی بایـد در زنجیـره تولیـد
قـرار گیرند.
ایـن مقام مسـئول در ادامه سـامان دهی کشـت و فـرآوری گیاهان دارویی
از طریق تدوین برنامه اسـتراتژی در شهرسـتان ها را در دسـتور کار جلسـه
قـرار داد و بـر بسترسـازی و ایجاد زیرسـاخت های اولیه بـه منظور احداث
کارخانـه بـزرگ فرآوری گیاهـان دارویی در اسـتان تأکید کرد.
وی افـزود :بـا توجه به ایـن که منابـع آب زیرزمینی کاهش یافته بایسـتی
گیاهـان کـم آب بـر جایگزین شـوند که قسـمتی از آن به گیاهـان دارویی
تعلـق می گیرد ،بنابراین می بایسـت کلیه مسـائل و مشـکالت کشـت آن
بررسـی و راه کار ارائـه گـردد تـا شـاهد افزایـش نظام مند کشـت گیاهان
دارویی در این اسـتان باشـیم.
در ادامـه ایـن جلسـه صمـد نژاد مسـئول امـور شهرسـتان ها در سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن اعلام برگـزاری همایش هـای
سـرمایه گـذاری در شهرسـتان هـا کـه بـا محوریـت مدیریـت صنایـع
تبدیلـی و غذایـی سـازمان انجـام مـی شـود اظهـار داشـت :این سـازمان
در جهـت جـذب اعتبـارات و سـرمایه های شهرسـتانی در فـرآوری
محصـوالت کشـاورزی و بـه خصـوص گیاهان دارویـی اقدام بـه برگزاری
همایش هـای سـرمایه گـذاری مـی نمایـد که تاکنـون در چند شهرسـتان
برگزار شـده اسـت.
وی در ادامـه خواسـتار توجـه و تعامـل مدیـران بـا مسـئولین محلـی و
سـرمایه گـذاران شهرسـتان ها جهت تسـهیل جاری سـازی این سیاسـت
شـد و از یکـی از کارآفرینـان برتـر در تولیـد گیاهـان دارویی دعـوت نمود
تـا در جهـت ارائـه ی موفقیت هـای کسـب شـده اش ،سـخنانی را بـرای
مدیـران بیـان نمایـد و وی نیـز آمادگی خـود را جهـت انتقـال تجربیات و
انعقـاد قـرارداد در جهـت توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی اعلام نمود.
در ادامـه ایـن جلسـه برنامـه مدیریـت باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس در توسـعه کشـت گیاهـان دارویـی در سـال زراعـی جاری
توسـط پـاکاری مدیـر باغبانـی این سـازمان بیان شـد و وی ضمـن اعالم
سیاسـت هـا و راه بردهـای ایـن مدیریت در تولیـد گیاهان دارویـی و بیان
نقـاط ضعـف و چالش هـای موجود گفت :سـطح زیرکشـت و تولید گیاهان
دارویـی در سـال  1396در اسـتان فـارس  14636هکتـار و میـزان تولیـد
 20060تـن بوده اسـت.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه
خودکفایی تولید شکر با بهره مندی
از آب سبز و افزایش  19برابری سطح
زیرکشت چغندر پائیزه
تحلیل و بررسـی مسـایل مربوط به کشـت چغندرقند
پاییـزه مـورد دیگـری بـود کـه در چهارمیـن جلسـه
مجمـع مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های
اسـتان فـارس مـورد بررسـی قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس،
توسـعه کشـت چغنـدر پاییـزه در اسـتان را یکـی از اولویت هـای مهم این
سـازمان عنـوان نمـود و افـزود :با توجه بـه برنامه هـای اقتصـاد مقاومتی
ابالغـی رهبـر معظـم انقلاب ،کشـت چغندرقنـد از اهمیـت ویـژه ای
برخـوردار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افزایش سـطح زیـر کشـت چغندرقنـد از  70هکتار در
سـال زراعی گذشـته به  1330هکتار در سـال جدید را از دسـت آوردهای
سـازمان دانست.
در ادامـه ایـن جلسـه بذرافشـان محقـق مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
کشـاورزی و منابـع طبیعی فـارس شهرسـتان های مناطق گـرم و مناطق
معتـدل گـرم اسـتان را بـه عنـوان شهرسـتان های هـدف در کشـت
چغندرقنـد پاییـزه در اسـتان فارس مسـتعد اعلام کـرد و محدودیت های
دمایـی را در حالـت رویشـی گیـاه مؤثـر دانسـته و عنـوان کـرد در صورت
کاهـش دمـا بـه  3تا  8درجـه ،گیـاه وارد مرحله گل دهی شـده و عملکرد
بـه طـور محسوسـی کاهـش مـی یابد.
در ادامـه ایـن جلسـه دهقـان مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس گفـت :قـرار گرفتـن چغندرقنـد در تنـاوب زراعی در جهـت کنترل
علف هـای هـرز ،بـه خصـوص علف هـای هـرز پهـن بـرگ ،بسـیار موثر
بـوده در صورتـی کـه در سـال زراعـی بعـد به کشـت کلزا اختصـاص یابد
می توانـد هـم از نظـر عملکـرد و هـم از نظـر کنتـرل علف هـای هـرز
وضعیـت بهتـری را خواهـد داشـت.
صمدنـژاد مسـئول امـور شهرسـتان ها در سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
در ادامـه ایـن جلسـه گفـت :اسـتفاده از ظرفیت هـای خالـی کارخانجـات
فـرآوری در اسـتان ،ایجـاد اشـتغال در شهرسـتان ها و همچنیـن
صرفه جویـی در مصـرف آب بـه علـت تامیـن بخشـی از نیـاز آبـی گیـاه
از بارندگـی جـزء سیاسـت هـا و اولویت هـای سـازمان اسـت کـه باید در
شهرسـتان های هـدف مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد.
در ادامه این جلسـه انصاری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین
تهدیدهـا ،فرصـت هـا و مزایـای کشـت چغندرقنـد را در شهرسـتان های
اسـتان بیـان داشـت و نتایـج حاصـل شـده در مراحـل کاشـت ،داشـت و
برداشـت ایـن محصـول طـی سـال های اخیـر را بـا توجـه بـه تجـارب
کشـاورزان و کارشناسـان بیـان نمود.

چهارمین جلسه مجمع مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس
ناظمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان فارس:

شرکت خدمات حمایتی مسئولیت
توزیع کود ازته در 7استان
را عهده دار است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

کشت کلزا در استان فارس
توسعه می یابد

در چهارمیـن جلسـه مجمـع مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های
اسـتان فـارس ،تحلیل و بررسـی مسـایل مربوط بـه نحوه توزیـع کود اوره
بـا حضـور بهجـت حقیقی مدیـر سـازمان تعاون روسـتایی فـارس ،ناظمی
سرپرسـت شـرکت خدمـات حمایتـی و عاملین توزیـع کودهای شـیمیایی
در ایـن اسـتان انجام شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امید” ،قاسـمی گفـت :بـا هماهنگی اسـتاندار
و مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی فـارس ،روند توزیـع کود ازته در اسـتان
تسـریع گردیـده و چالش هـای ایجـاد شـده در توزیـع کـود اسـتان فارس
مرتفـع گردیده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تاکید داشـت پیگیـری تحویـل  1500تن کـود ازته به
صـورت روزانـه از طریق شـرکت خدمـات حمایتی صـورت گیرد.
قاسـمی پیشـنهاد نمـود جهـت تسـهیل در تامیـن و توزیـع کـود ازتـه،
کارگروهـی از بخش هـای خصوصـی و دولتی تشـکیل و بهترین پیشـنهاد
جهـت اجـرا ابالغ گـردد.
در ادامـه ایـن جلسـه ناظمی ضمـن پاسـخگویی به سـواالت مدیران
شهرسـتان هـا در خصـوص ابهامات ایجاد شـده در نحـوه توزیع کود
افـزود :ایـن شـرکت مسـئولیت توزیـع کـود ازتـه در  7اسـتان را بـه
عهـده دارد و بـر اسـاس سـهمیه ابالغـی از وزارت متبـوع نسـبت به
تخصیـص سـهمیه و توزیـع کـود ازته اسـتان ها اقـدام می نماید و در
حـال حاضـر تامیـن کود ازته اسـتان فارس در شـرایط نسـبت ًا مطلوبی
قرار دارد.
رئیـس اتحادیـه تعاونـی روسـتایی شهرسـتان اقلیـد بـه نمایندگـی از
عاملیـن توزیع شهرسـتان ها ضمن تشـکر از فعالیت های انجام شـده
در روزهـای گذشـته ،علـت اصلـی کمبود کـود ازته در شهرسـتان ها
را پاییـن بـودن نقدینگـی در بیـن عاملین توزیع ،کاهـش قدرت خرید
کشـاورزان و عـدم حمـل بـه موقع کود خریداری شـده دانسـت.

در چهارمین جلسـه مجمع مدیران جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان
فـارس ،مسـایل مربوط به کشـت کلزا بررسـی و مـورد تحلیل قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمد مهـدی قاسـمی رئیس سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس ،توسـعه کشـت کلـزا در ایـن اسـتان را یکـی از
اولویت هـای مهـم ایـن سـازمان در سـال زراعی آتـی عنوان نمـود و افزود:
بـا توجـه بـه برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی ابالغی رهبـر معظـم انقالب در
جهـت خودکفایـی در تولیـد روغن خوراکی ،کشـت کلزا از اهمیـت ویژه ای
برخوردار اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تأکیـد نمود :بـرای پایداری تولیـد گندم باید کلزا کشـت
شـود و علاوه بـر افزایـش واحـد سـطح افزایـش تولید نیـز بسـیار ضروری
است.
در ادامـه ایـن جلسـه پژمـان سرپرسـت
معاونـت تولیـدات گیاهـی ایـن سـازمان
گفـت :هماهنگی هـای الزم در جهـت
تامیـن بـذر در مناطـق سردسـیر حداکثـر
تـا  20مـرداد مـاه انجـام و اولیـن همایـش
منطقـه ای و کـــارگاه آمــوزشی بـرای
کارشناسـان کلزا در مناطق سـرد اسـتان به
زودی برگـزار می گـردد.
در ادامـه ایـن جلسـه نوعـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم
تهدیدهـا ،فرصـت هـا و مزایـای کشـت کلـزا را در شهرسـتان های اسـتان
فـارس بیـان کـرد و مـوارد مربوطه بر اسـاس شـرایط خاص هر شهرسـتان
توسـط اعضـای جلسـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
در پایـان صمدنژاد مسـئول امور شهرسـتان ها در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس تاکیـد نمـود :مدیران شهرسـتان ها می بایسـت پـس از یک
هفتـه ،تحلیـل کشـت کلـزا در سـال زراعی جـاری را به سـازمان ارسـال و
مدیریـت زراعـت نسـبت بـه تهیـه برنامـه بر اسـاس پتانسـیل ها و شـرایط
شهرسـتان اقـدام و جهـت اجرا بـه شهرسـتان ها ابلاغ نمایند.
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رییس سازمان جهاد کشاورزی
فارس:

باید فرش قرمز برای
متقاضیان احداث گلخانه
پهن کنیم
روند صدور مجوزها در احداث گلخانه تسهیل شود.
کمیتـه ویـژه توسـعه کشـت در محیط هـای کنتـرل
شـده گلخانـه ای اسـتان فـارس ،بـه ریاسـت محمـد
مهـدی قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس و بـا حضـور اعضـا برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا
بیـان اینکـه سـرعت رونـد توسـعه گلخانههـا کمتر از
سـرعت مـورد انتظار اسـت ،گفت :بـا متقاضیان احداث
گلخانـه بـه عنوان فـردی که بهـای آب را پرداخت می
کند ،نهایت مسـاعدت و کارگشـایی را داشـته باشـید و
همـه بایـد بـرای ایـن افـراد فـرش قرمز پهـن کنیم.
وی افـزود :در اسـرع وقـت جلسـه ای بـا حضـور
نماینـدگان مدیریـت باغبانـی ،مدیریـت امـور سـرمایه
گـذاری ،شـرکت شـهرک های کشـاورزی ،بانـک
کشـاورزی اسـتان و شهرسـتانها تشـکیل شـود و
پرونـده متقاضیـان دریافـت وام گلخانـه بررسـی و در
صورتـی کـه بـه هـر دلیلی فـردی شـرایط اخـذ وام را
نـدارد ،متقاضیـان جدیـد معرفـی شـوند.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه تعـداد کـم متقاضیان
احـداث گلخانـه ،ضمـن بیان ضرورت آسـیب شناسـی
در ایـن مـورد ،خاطـر نشـان کرد :بـا توجه بـه تجارب
کـم دسـت انـدرکاران ایـن امـر ،بـا تدویـن کتابچـه و
برگـزاری جلسـات آموزشـی در باال بـردن آگاهی آنان

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:
برنامه ریزی جهت عقد کشت قراردادی
کشاورزان با شرکت پارس محزون
دست آورد بازدید از این مجموعه

بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در
بازدیـد از شـرکت بازرگانـی پـارس محـزون گفت :به
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اقـدام نمائید.
قاسـمی در ادامـه بیـان داشـت :احـداث روسـتای
گلخانـه ای از راهکارهـای نجـات از چالشهـای فعلی
بخـش کشـاورزی و راه انـدازی فضـای کسـب و کار
در اسـتان اسـت و تشـکیل تعاونـی در ایـن راسـتا
جهـت تسـریع در اخـذ وام ،احـداث گلخانـه ،تشـکیل
زنجیـره تولیـد ،برندسـازی و  ...بـوده اسـت و بـا توجه
بـه اینکـه  3روسـتای گلخانـهای در شهرسـتانهای
پاسـارگاد ،مرودشـت و کـوار بـه عنـوان الگـو خواهنـد
بـود ،اعضـای تعاونـی بـا نهایـت دقـت ،بـا مشـارکت
مـردم و بر اسـاس تسـهیلگری از افـراد توانمنـد و پر
پتانسـیل انتخـاب شـوند.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه بـا
بیـان اینکـه احـداث گلخانـه ارزان قیمـت کار چندان
سـختی نیسـت ،خواسـتار بهکارگیـری افـراد مجـرب
جهـت آموزش و راه اندازی سـایرین شـد و تاکید کرد:
گلخانـه داری شـرایط جدیـدی اسـت ،بنابرایـن بایـد

کارشناسـان فنـی گام بـه گام در کنـار گلخانـه داران
بـوده و در تهیـه بسـته تکمیلـی روسـتای گلخانـهای،
در آمـوزش متقاضیـان و پرداخت تسـهیالت به فوریت
اقـدام کنند.
وی همچنیـن امـکان عضویـت متقاضیـان احـداث
گلخانـه را در صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش
کشـاورزی یـک فرصـت اسـتثنایی بـرای ایـن افـراد
برشـمرد.
قاسـمی در پایـان ضمن بیـان ضرورت تسـهیل صدور
مجوزها در احداث گلخانه ،دسـتور تشـکیل کارگروهی
بـه ریاسـت معاون بهبـود تولیدات گیاهی این سـازمان
و بـا حضـور نمایندگان مدیریـت امور اراضی ،سـازمان
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی ،مدیریت
باغبانـی و بانـک را داد و تصریح کـرد :در این کارگروه
بـا رعایـت چهارچـوپ قانونـی ظـرف مدت یـک هفته
اسـتعالمات اضافـی در صـدور مجـوز گلخانـه را حذف
نمایند.

صادر کنندگان از ارکان زنجیره های تولید هستند
دنبـال تشـکیل زنجیرههای تولید در بخش کشـاورزی
هسـتیم ،صادر کننـدگان یکی از ارکان ایـن زنجیرهها
هسـتند و بـا گرفتـن پالسهایـی از بـازار بیـن المللی،
مـی تواننـد در سـامان دهـی تولیـد ما کمـک موثری
داشـته باشند.
وی افـزود :ایـن شـرکت چندیـن سـال صـادر کننـده
نمونـه کشـور بـوده و بـه بازارهـای خوبـی در زمینـه
خشـکبار و گیاهـان دارویـی دسـت یافتـه اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن بازدیدگیاهـان
دارویـی کـم آب بـر مـورد نیـاز شـرکت ،بـا هـدف
هدایـت کشـاورزان به کاشـت ایـن گیاهان شناسـایی
شـده انـد اظهـار داشـت :برنامـه ریـزی جهـت عقـد
کشـت قراردادی کشـاورزان با این شـرکت بـه منظور
تشـکیل زنجیـره تولیـد ،از دسـتاوردهای بازدیـد از

شـرکت و مذاکـره بـا مدیـر عامل شـرکت می باشـد.
وی در پایـان تصریـح نمـود :جلـب مشـارکت ایـن
شـرکت در فـرآوری کشـمش بـا توجـه بـه ظرفیـت
بـاالی اسـتان فـارس از دیگـر دسـت آوردهـای مهم
امـروز بود.
گفتنی اسـت :شـرکت تولیدی بازرگانی پارس محزون
در سـال  1375بـا هدف توسـعه صادرات غیـر نفتی و
ایجـاد اشـتغال در زمینـه صـادرات خشـکبار و گیاهان
دارویـی راه انـدازی شـد و در همیـن راسـتا تاکنون به
عنـوان یکـی از عمـده تریـن تامیـن کننـدگان انـواع
خشـکبار در کشـور توانسـته اسـت محصوالت خود را
اعـم از پسـته ،بـادام ،انجیر ،کشـمش ،آویشـن ،بابونه
و غیـره بـا کیفیـت برتـر بـه کشـورهای حـوزه خلیـج
فـارس و کشـورهای اروپایی صـادر کند.

صادرات دمنوش

گیاهی فارس به فرانسه
اسـتان فـارس توانایـی تأمین عمـده گیاهـان دارویی
مـورد نیـاز ایـران و حتی جهـان را دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس در بازدیـد از بزرگتریـن کارخانـه تولیدکننـده
داروهـای گیاهـی فـارس با اشـاره به ظرفیـت باالی
گیاهـان دارویـی ایـن اسـتان بـه لحاظ تنوع و سـطح
زیـر کشـت گیاهـان دارویـی ،گفـت :شـاید مزیـت
نسـبی مـا در خیلی از گیاهـان دارویـی توانایی تأمین
عمـده نیـاز کارخانه هـای داروسـازی نـ ه تنهـا ایران
بلکـه جهان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت اهـورا دارو بـا تولیـد
بیـش از  30قلـم داروی گیاهـی 40 ،قلـم محصوالت
آرایشـی -بهداشـتی گیاهـی و  15قلـم دمنـوش از
شـرکتهای مطـرح در کشـور اسـت ،افـزود :مـا بـه
دنبـال ایجـاد ارزشافـزوده باالتر ،اشـتغالزایی و رقم
زدن بـازار بهتـر بـرای تولیدکننـدگان هسـتیم.
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کرد :با هدف سـامان
دهـی بخـش تولیـد ،ایجـاد نظـم در تولیـد و ثبـات
بخشـیدن بـه بـازار ،آمادگـی هرگونـه همـکاری در
قالـب قـرارداد ،در تأمیـن سـفارشهای ایـن شـرکت
را داریـم.
وی در خاتمـه اظهـار داشـت :بـه جـای تولیـد
محصـوالت پـر آب بـر ،بـه دنبـال تولیـد گیاهـان
دارویـی کـم آب بـر بـا ارزش افـزوده باال هسـتیم تا
در کنارش وابسـتگی سـایر کشـورهایی که به سـمت
داروهـای گیاهـی میرونـد ،را بـه خودمـان بیشـتر
کنیم .
در ادامـه حسـین نیـک نهـاد معـاون غـذا و داروی
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه این که
کارخانـه داروسـازی اهـورا دارو بـا پایـه داروهـای
گیاهـی در چنـد سـال گذشـته توسـعه بسـیار خوبـی
داشـته ،گفـت :ایـن کارخانـه سـومین کارخانـه برتـر
کشـور بـوده ،محصـوالت خوبـی در زمینـه درمانـی،
پیشـگیری و علاوه بـر آن فرآوردههـای مکمل مثل
دمنـوش هـا را درسـت میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه داروهـای گیاهـی ایـن
کارخانـه بـا مجـوز وزارت بهداشـت و طبق اسـتاندارد
تولیـد میشـود ،افـزود :در فـارس علاوه بـر ایـن
کارخانـه بـا تولیـد داروهای گیاهـی و کارخانه شـیراز
سـرم با تولیـد فـرآورده تزریقـی ،کارخانه داروسـازی
 finished Productsدیگـری کـه بتوانـد دارو را بـه
صـورت قـرص ،کپسـول ،شـربت و قطره تهیـه کند،

نداریم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :عصـاره گیاهـان
دارویـی تولیـد شـده در اقلیم چهـار فصل فـارس ،در
اکثـر مـوارد مناسـب تولیـد گیاهـان دارویـی اسـت و
در سـتاد گیاهـان دارویی ،جهت کاشـت ایـن گیاهان
برنامهریـزی و از نظـر ارزش دارویـی مدیریـت
میشـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه تولیـدات ایـن کارخانه به
خارج از کشـور صـادر میشـود ،افزود :در اسـتحصال
و فرمولـه کـردن پـودر صمـغ و کتیـرا ،ایـن کارخانـه
تنهـا تولیدکننده کشـور اسـت.
نیـک نهـاد در خاتمه بـا بیان این که فـروش دمنوش
بـا ادعـای دارویـی خلاف اسـت ،گفـت :دمنوشهـا
مجـوز غـذا گرفتـه و ایـن کارخانـه هـم دمنـوش را
بـدون ادعـای درمانـی تولیـد و عرضـه میکند.
در ادامـه مجیـد رضا پـاکاری مدیـر باغبانی سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :بالـغ بـر  15نـوع
گیـاه دارویـی اعـم از گلگاوزبـان ،بابونـه ،آویشـن،
بادرنجبویـه ،مویـز ،چـای سـبز ،بهلیمو ،رزمـاری و ...
در تولیـدات ایـن کارخانـه اسـتفاده میشـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـدون در نظـر گرفتـن
زعفـران ،اسـتان فـارس رتبـه اول تنـوع و سـطح
زیـر کشـت گیاهـان دارویـی را دارد ،افـزود :در ایـن
اسـتان بالغ بـر  180گونه گیاهان دارویـی وجود دارد،
ایـن گیاهـان در سـطحی بالـغبـر  5300هکتـار بـه
صـورت زراعی در مسـتثنیات کشـاورزان و بـاغ داران
کشتشـده و در  15000هـزار هکتـار از عرصه هـای
منابـع ملـی بـه صـورت خـودرو سـبز میشـود.
ایـن مقام مسـئول توسـعه کشـت گیاهـان دارویی را
از اولویتهـای جهـاد کشـاورزی دانسـت و افـزود :به
دنبـال توسـعه گیاهـان مقـاوم بـه خشـکی و بـا نیـاز
آبـی کم هسـتیم.

در ادامـه محمدرضـا موحدپور مدیرعامل این شـرکت
بـا اشـاره بـه ایـنکـه در سـال  1382باهـدف تولید
داروهـای گیاهـی ،در زرقـان فـارس ایـن شـرکت
تأسـیس گردیـده اسـت و اکنـون از صادرکننـدگان
داروهـای گیاهـی بـه اشـکال قـرص ،شـربت ،ژل
موضعـی و کپسـول اسـت ،گفـت :ایـن شـرکت بـا
پذیـرش سـرمایهگذار خارجـی در یـک شـرکت
مشـارکتی بـه نـام دنـا امولسـیون در زمینـه تولیـد
امولسـیفایرهای طبیعـی اولیـن تولیدکننـده در آسـیا
ا ست .
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه تولیـدات شـرکت
اهـورا دارو در سـه بخـش داروهـای گیاهـی ،لـوازم
آرایشـی  -بهداشـتی و بسـتهبندی گیاهـان دارویـی
در قالـب دمنوشهـا اسـت ،افـزود :بیـش از  200نفر
نیـرو بهطور مسـتقیم در بخـش تولید ،پخـش و مالی
اداری کار میکنـد.
موحـد پـور بـا اشـاره بـه ایـن کـه داروهـای گیاهـی
ایـن شـرکت در قریـب  5000داروخانـه در سراسـر
کشـور عرضه میشـود ،بیان داشـت :امولسـیفایرهای
طبیعـی تولیـدی بـه کشـور الجزایـر ،فرانسـه و اروپـا
صـادر میگـردد .ضمـن ایـن کـه در سـال جـاری
دمنوش هـای گیاهـی بـه کشـور فرانسـه صادر شـده
ا ست .
وی تصریـح کـرد :همـه گیاهان دارویـی ارزشافزوده
یکسـان ندارنـد و بایـد گیاهـان با بـازده اقتصـادی و
مصـرف جهانـی انتخاب شـوند.
موحدپـور در خاتمـه یـادآور شـد :بـا توجه بـه این که
بعضـی از گیاهـان سـمی هسـتند ،بـا هـدف اصلاح
گونـه در یـک بـاغ مطالعاتـی گیاهان دارویی کشـت
و بررسـی میشـوند ،آبیـاری ایـن بـاغ توسـط آب
جمـعآوری سـیالب صـورت گرفتـه و از سـفرههای
شناختهشـده اسـتفاده نمیشـود.
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سومین جشنواره غوره دشمن زیاری برگزار شد

سـومین جشـنواره غوره دشـمن زیاری در شهرسـتان
نورآبـاد ممسـنی بـا حضـور مسـعود گـودرزی نماینده
مـردم شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم در مجلـس
شـورای اسلامی ،فرمانـداران شهرسـتان ممسـنی،
پـاک فطـرت مدیـر کل امـور روسـتایی و عشـایر
اسـتانداری فـارس ،واحـدی پـور رئیـس اداره روابـط
عمومـی این سـازمان ،امیـری مدیر جهاد کشـاورزی
شهرسـتان ممسـنی ،محمـد مهـدی قاسـمی رئیـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،صمدنژاد مسـئول
امـور شهرسـتان ها ،مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی
و بـا حضـور پرشـور باغـداران و مـردم بخش دشـمن
زیـاری شهرسـتان نورآبـاد ممسـنی برگـزار گردید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در ایـن
جشـنواره و قـرار گرفتن در جمع مردم دشـمن زیاری
بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه انگـور در اسـتان فـارس
سـابقه دیرینـه ای دارد و ایـن اسـتان قطـب تولیـد
انگـور در کشـور مـی باشـد ،گفت :فـارس بـه عنوان
قطـب تولیـدات باغبانـی کشـور ،بیـش از  15درصـد
محصـوالت باغـی در کشـور را تولیـد مـی کنـد.
وی افـزود :در اسـتان فـارس تولید انگور در سـطحی
تقریبـا معـادل  65000هکتـار کشـت و از ایـن مقدار
 700هـزار تـن محصـول برداشـت می شـود کـه
قسـمتی از آن بـه صـورت غـوره و در عرصـه 7000
هکتـاری منطقـه دشـمن زیاری تولیـد مـی شـود که
ارزش دارویـی و غذایـی بسـیار زیـادی دارد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :وزارت جهـاد

14

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 41مردادمـــــاه 1397

کشـاورزی و بالطبـع مـا در سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس به دنبـال تشـکیل زنجیره هـای تولید
هسـتیم و این سـازمان از تشـکیل زنجیره های تولید
حمایـت مـی نمایـد و این بدیـن معنی اسـت که تمام
کسـانی کـه نقـش در تولیـد و بـه طـور کلـی قبل از
تولیـد تـا بـازار رسـانی یـک محصـول را دارنـد کلیه
مـوارد را بـا هـم در نظـر بگیرنـد تـا تولیـد کننـدگان
بتواننـد با کمتریـن دغدغه محصول خـود را در اختیار
مصـرف کننـدگان قـرار دهند.
وی در ادامـه سـخنان خـود بـر لـزوم برندسـازی
محصـوالت کشـاورزی تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت:
ایـن کار کمـک مـی کنـد تـا وقتـی محصـوالت مـا
صاحـب برنـد شـوند ،مـردم و مصـرف کننـدگان بـا
تولیـدات ما بیشـتر آشـنا شـده و زمانی کـه محصول
مـا شـناخته شـده باشـد مصـرف کننـده بیشـتری
خواهـد داشـت و بـا ایـن کار کشـاورز مـی توانـد
محصـول بیشـتری را تولیـد و بـا قیمـت بهتـری آن
را بفروشـد و بنابرایـن از درآمـد بیشـتری برخـوردار
گردیـده و مصـرف کننـده هـم خیالـش بابـت تهیه و
مصـرف محصولی سـالم و اسـتاندارد راحت می شـود

و تولیـد کننـده هـم خیالـش از نظر بـازار و به فروش
رفتـن بـا قیمـت مناسـب محصولش راحت می شـود.
قاسـمی در ادامـه بیـان داشـت :اگـر در قالـب یـک
تشـکل ایـن زنجیـره تولیـد شـکل بگیرد ،مـی توانیم
این تشـکل را بـه عضویت صندوق حمایت از توسـعه
بخـش کشـاورزی اسـتان درآوریم و سـاختار صندوق
حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان این اسـت
کـه به میزانی که کشـاورزان سـهم بیاورنـد به همان
میـزان دولـت از اعتبـارات خـودش کمک مـی کند و
ایـن  2اعتبـار در اختیـار هیـات مدیـره و مردم اسـت
کـه بتواننـد جهت سـامان دهـی همین زنجیـره تولید
اسـتفاده نماینـد و در ایـن راسـتا مـا خدمتگـزار مردم
هسـتیم و بدیـن ترتیـب سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس بـه کسـانی کـه بخواهنـد زنجیـره تولیـد
تشـکیل دهنـد و فـرآوری را در ایـن مـکان بـه انجام
برسـانند ،بـا واگـذاری وام و تسـهیالتی کـه تقریبـ ًا
قـرض الحسـنه اسـت از آن هـا در امـر تولیـد بـرای
سـامان دهـی ایـن محصـول حمایـت مـی نمایـد تـا
تولیدکننـدگان بـا اسـتفاده از مزایـای این تسـهیالت
بتواننـد تولیـدات بهتری را برای مردم داشـته باشـند.
محمـد مهـدی قاسـمی در خاتمـه تصریـح کـرد:
بـرای ایـن سـازمان آمـوزش از اولویت هـای اصلـی
بـوده و مثلا ایـن کـه مـا به چـه ترتیـب درختـان را
بایـد تیمـار و مراحـل داشـت را بهتـر انجـام دهیـم
و اگـر نیـاز بـه عرصه هـای جدیـدی بـرای کاشـت
اسـت چگونـه باغـداران مـا آگاه باشـند کـه از چـه
رقم هـا و واریته هایـی بایسـتی اسـتفاده نماینـد ،باید
آموزش هـای الزم را بـرای آن ها برگـزار نماییم و نیز

رییس سازمان جهاد کشاورزی خطاب به مدیران
کارخانه های قند مرودشت و فسا :

مطالبات چغندرکاران در اسرع وقت
پرداخت شود

بـا قـرار دادن نهـال یارانـه دار در اختیار مـردم ،عرصه های غیر جنگلی و قابل کاشـت را
بـه مـردم واگـذار نماییـم که ایـن هـا از جمله خدمت هایی اسـت کـه بر عهده سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان اسـت و در همین راسـتا در خدمت مردم هسـتیم و اگر متقاضی
باشـند مـی توانیـم بـا خدمتگـزاری ،ایـن خدمـات را بـه آنـان ارائـه دهیم.
در ادامـه ایـن جشـنواره ،مسـعود گـودرزی گفـت :در بحـث بـوم گـردی ،گردشـگری،
احـداث گلخانـه و واحدهـای صنایـع تبدیلی ما هیـچ محدودیتی نداریـم و می خواهیم در
ایـن راسـتا همـه چیـز را به مـردم واگـذار نمائیم.
وی افـزود :کـدام یکـی از شـما عزیـزان در ایـن دو مـورد طرحی داشـته اید ولـی مانعی
سـد راه شـما بـوده اسـت؟ اگـر در ایـن  3حـوزه کسـی به مشـکل برخـورد کرده اسـت،
مـن جوابگـو هسـتم و ایـن موارد مهم تحت حمایت مسـئولین اسـت و باید توسـط مردم
اجرا شـوند.
گـودرزی در ادامـه گفـت :در کشـور ترکیـه  70هزار هکتار گلخانه ایجاد شـده اسـت ،در
صورتـی کـه در کشـور مـا تنهـا  12هـزار هکتـار در این شـرایط کـم آبی گلخانـه وجود
دارد و بنابرایـن جای بسـیار زیـادی بـرای کار وجود دارد.
نماینـده مردم شهرسـتان های ممسـنی و رسـتم اظهـار نمود :امـروز که دولـت در بحث
ایجـاد گلخانـه و گردشـگری بـا توجـه به اقتصادی بـودن آن ها برای کشـور ،با شـرایط
ویـژه مالـی دولـت حمایت می کنـد و نمونه آن  1.5میلیاردی اسـت که بـا جمع صندوق
توسـعه ملـی و بـا آورده هـای بانـک بـه  10هـزار میلیـارد تومـان افزایـش پیدا کـرده و
بـا تصویـب مجلس در بخش های کشـاورزی و توسـعه روسـتایی تقسـیم شـده اسـت و
وام هـای واگـذاری بایـد صرف تولید شـوند و این تسـهیالت صرف اشـتغال زایی جوانان
بیـکار ایـن مـرز و بـوم گردد که البتـه در مجلس این موضـوع را صراحت ًا مطـرح کرده ام.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه اینجانب بـه وظیفه ای که مردم بر دوشـم نهـاده اند
تـا بـه عنـوان وکیـل آن هـا مسـائل و مشـکالت را در حوزه هـای مختلـف بـا توجـه به
پتانسـیل بـاالی مـردم و بـه خصـوص جوانان ایـن منطقه پیگیـری نمایم ،گفـت :همین
چنـد روز پیـش مشـکالت باغـداران ایـن شهرسـتان را از طریـق رئیـس سـازمان جهاد
کشـاورزی فـارس و معـاون وزیـر جهاد کشـاورزی پیگیری نمـوده ام.
ایـن نماینـده مـردم در خانـه ملـت ،بـا تاکیـد بر ایـن نکته کـه وامی کـه اگـر بخواهد با
نـام اشـتغال در جـای دیگری صرف شـود جلوی آن گرفته خواهد شـد و ما بایـد در برابر
اشـتغال زایـی جوانان پاسـخگو باشـیم ،گفـت :تولید کننـدگان محصوالت کشـاورزی ما
همـواره در زمـان برداشـت محصـول خـود و ارائـه آن بـه بـازار بـا توجـه به عـدم توازن
یعنـی عرضـه و تقاضـا و حجـم مـورد نظـر در یـک زمـان خاص متضـرر می شـوند و از
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتدعا دارم با شـهرداری شـیراز بـرای ایجـاد میادین
تـره بـار هماهنگـی الزم را بـه عمـل آورنـد تـا جایگاه هـای بیشـتری را بـرای عرضـه
مسـتقیم کاال از طریـق تعاونـی هـا ایجاد نمایند تا کشـاورزان این منطقه متضرر نشـوند.

مطالبات چغندرکاران در اسرع وقت پرداخت شود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی قاسـمی رییـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس با بیـان این مطلب گفـت :مطالبات
چغنـدرکاران و حـق الزحمه ماشـینهای برداشـت چغندر قنـد پاییزه
در اسـرع وقـت پرداخت شـود.
وی در جلسـه ای که به منظور سـامان دهی مطالبات چغندرقندکاران
در کشـت پاییـزه تشـکیل شـد ،ضمـن تقدیر و تشـکر از کلیه دسـت
انـدرکارن کشـت چغنـدر قنـد پاییـزه بهویـژه کارخانه قند مرودشـت
و فسـا کـه نقـش پررنگی در توسـعه کشـت ایـن محصول داشـتند،
افـزود :مطالبـات چغنـدرکاران و حـق الزحمـه ماشـینهای برداشـت
چغنـدر قنـد پاییـزه در اسـرع وقت پرداخت شـود.
قاسـمی تصریـح کرد :بـه منظور سـرعت بخشـیدن در امـر پرداخت
مطالبـات چغنـدرکاران ،نمایندگانـی از کارخانه قند فسـا و مرودشـت
جهـت تبـادل اطالعـات و تسـویه حسـاب مشـخص شـده و ظـرف
یـک مـاه بـا کشـاورزان بـ ه تدریج تسـویه حسـاب شـود و همچنین
حـق الزحمه ماشـینهای برداشـت ظرف یـک هفته پرداخـت گردد.
وی بـا اشـاره به سـطح زیر کشـت  1300هکتاری چغندر قنـد پاییزه
در فـارس ،اظهـار داشـت :ایـن کشـت نسـبت بـه سـنوات گذشـته
توسـعه چشـمگیری داشـته ،بدیهـی اسـت کـه در گام اول بـه دلیل
تجربـه ناکافـی بـه نتایج عملکـرد مطلوب نرسـیم.
قاسـمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بررسـی کارشناسـی بیانگـر مناسـب
بـودن چغنـدر قنـد پاییـزه بـا شـرایط اقلیمـی فـارس اسـت ،بیـان
داشـت :بـا توجـه به الگویـی بودن این کشـت در انتخـاب زمین ،نوع
بذر مناسـب با شـرایط اقلیمی ،داشـت و برداشـت محصول ،هدایت،
حمایـت و نظـارت بیشـتری از کشـاورزان صـورت گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه بـه دلیـل اهمیـت کشـت الگویـی چغنـدر قنـد
پاییـزه ،بیمـه ایـن محصـول از اعتبـارات جـاری سـازمان صـورت
گرفـت ،تصریـح کرد :مشـکالت خارج از اراده کشـاورز ،شـامل بیمه
شـده ،مسـئولین امـر بیمـه چغنـدر قنـد را بـا اولویـت دنبـال کنند.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس با اشـاره به ضرورت بررسـی
میـزان و علـت خسـارت چغندرکارانـی که دچـار ضرر و زیان شـدند،
افـزود :تنها راه جبران خسـارت ،بیمه اسـت.
قاسـمی در خاتمـه بـا اشـاره بـه تاثیـر کاشـت چغنـدر قند پاییـزه در
تنـاوب زراعـی ،سـودآوری بـرای کشـاورزان در کنارصرفـه جویـی
در مصـرف آب و هزینههـا ،خاطـر نشـان کـرد :تجربـه امسـال در
کشـت چغنـدر قند با همه مشـکالت ،تجربـه خوبی بـود ،بنابراین در
کشـتهای پیـشرو بـا آسـیب شناسـی و بهرهگیـری از ایـن تجربه،
موفـق تر هسـتیم.
در ادامـه جلسـه احمـد دهقان مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس بـا اشـاره بـه مناسـب بـودن کاشـت چغنـدر قنـد پاییـزه در
شـرایط اقلیمـی ایـن اسـتان و لـزوم توسـعه کشـت ایـن محصـول،
گفـت :جهـت افزایـش عمکلرد چغندر قنـد پاییزه در کشـتهای آتی
بـه دنبـال اصلاح روش مدیریتی و بـه کارگیری امـور بهزراعی و به
منظـور توسـعه کشـت به دنبـال بیمـه تمام خطر هسـتیم.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در نشست تخصصی شبکه های مراقبت گندم استان:

نسخهنویسی در قالب اپلیکیشن به فوریت انجام شود
گردهمایـی و نشسـت تخصصـی شـبکه های مراقبـت
گنـدم اسـتان فـارس بـا حضـور سـرافرازی معـاون
سـازمان حفـظ نباتات کشـور ،قاسـمی رییس سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ،طلعتی مشـاور ارشـد
رئیـس ایـن سـازمان ،پژمان سرپرسـت معاونـت بهبود
تولیـدات گیاهـی ،امیـری مدیـر حفـظ نباتـات ایـن
سـازمان ،مدیـران جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های
اسـتان فـارس ،مسـئولین مراکـز خدمـات جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس و کارشناسـان سـتادی و
شهرسـتانی ایـن سـازمان در اتـاق بازرگانـی صنایـع،
معـادن و کشـاورزی برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،قاسـمی بـا اشـاره
بـه اینکـه تنهـا در یـک درصـد گندمهـای خریداری
شـده فـارس سـنزدگی مشـاهده شـده گفـت :نتیجـه
همـکاری و هماهنگـی همـه اعضـای سـازمان باعـث
ثبـت رکـورد جدیـدی در فارس شـد ،بنابرایـن از همه
شـما عزیـزان و بـه ویـژه از اعضـای شـبکه مراقبـت
کمـال تشـکر را دارم.
وی افـزود :گنـدم اسـتراتژیکترین محصولـی اسـت
کـه قـوت مـردم را تامیـن میکنـد و خودکفایـی ایـن
محصـول مرهـون زحمـات امثـال شـما مـی باشـد.
مقایسـه خسـارت سـن در سـنوات گذشـته و در
امـان مانـدن  99درصـد محصـول خریـداری شـده از
سـنزدگی ،گـواه تلاش بیوقفـه شـما اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،بـا بیـان
اینکـه مصـرف بیرویـه سـموم ،آسـیبهای جـدی
زیسـت محیطـی را بـه دنبـال دارد گفت :خوشـبختانه
مبـارزه بیولوژیـک با سـن گندم نیـز امکانپذیر اسـت
و بایـد مجدانـه بـه دنبـال حـذف ایـن سـموم باشـیم.
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قاسـمی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود ضـرورت
عملیاتـی شـدن نسـخه نویسـی توسـط کلینیکهـای
گیاهپزشـکی و اجرایـی شـدن آن در قالـب اپلیکیشـن
را یـادآور شـد و گفـت :از جملـه نتایـج تحقـق ایـن
امـر سـهولت دسـتیابی بهرهبـرداران بـه نهاده هـای
کشـاورزی مـورد نیـاز و مناسـب ،از مکانهـای مـورد
تاییـد و در اسـرع وقت را رایج شـدن نسـخه نویسـی،
کاهـش قیمـت سـموم ،پایـش بهتـر آنها و دسـتیابی
بـه بیلان سـموم مصرفی دانسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،در ادامـه
بـا بیـان اینکـه تولیـد محصـول اسـتاندارد و گواهـی
شـده بـه خصـوص در  8محصـول سـبزی و صیفـی
در دسـتورکار ایـن سـازمان قـرار دارد افـزود :ایـن
محصولهـا بیشـترین مصـرف تـازه خـوری در سـبد
غذایـی مـردم را دارنـد و در بعضـی از گزارشـات علوم
پزشـکی باقـی مانـده سـموم و نیتـرات در آنها درصد
باالتـری نسـبت بـه سـایرین اسـت.
وی از اقدامـات صـورت گرفته در این راسـتا به تدوین
بسـته بـا تعییـن وظایـف تمـام ارگانهـا و افـراد ذی
مدخـل بـر اسـاس قوانیـن اشـاره کـرد و گفـت :فعال
کـردن دفتـر اسـتاندارد سـازی ،تامیـن و تـدراک پلت
فـرم و راه انـدازی هولدینـگ بخـش خصوصی صورت
گرفتـه و مجـری ایـن بسـته سـازمان نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـت.
قاسـمی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مصـرف سـموم و
کودهـای شـیمیایی در کالن کشـور از مصـرف جهانی
کمتـر اسـت ،افـزود :در برخـی مناطـق بـد مصرفـی
سـموم وجـود دارد که بـا همـکاری کارشناسـان حفظ
نباتـات و مدیـران پهنه و بوسـیله دانـش و آگاهی این

نقصیـه برطـرف میشـود.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در پایـان با
اشـاره بـه فعالیـت  100ایسـتگاه هواشناسـی در زمینه
پیشآگاهـی آفـات و بیماریهـا در فارس افـزود :آفات
نوظهـور در برخـی از مناطق خسـارت ایجـاد کرده ،که
جهـت جلوگیـری از خسـارت آن هـا و اجرایـی شـدن
بسـتههای محققیـن و کارشناسـان در ایـن زمینـه نیاز
بـه مسـاعدت و تامیـن اعتبـار از سـوی سـازمان حفظ
نباتات کشـور اسـت.
در ادامـه پژمـان سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات
گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:
در سـال زراعـی پیـش رو وزارت جهـاد کشـاورزی بـا
همـکاری موسسـه تحقیقـات گنـدم و ذرت سـیمیت
در اسـتان فـارس و  3اسـتان دیگـر طرحـی را اجـرا
خواهـد کـرد کـه در مزارعی کـه عملکـرد آن ها کمتر
از متوسـط مـی باشـد بـا اجـرای تنـاوب کلـزا و گندم
بایسـتی  ۲۵درصـد افزایـش تولیـد از طریـق اجـرای
خاکـورزی حفاظتـی و تنـاوب زراعـی صـورت پذیرد و
عملکـرد گنـدم را بـاال برد و بـا اسـتفاده از ارقام PVS
مـی تـوان بـه ایـن مهـم دسـت یافت.
وی تصریـح کـرد :بـرای معرفـی یـک رقـم در مرکـز
تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس
حـدود  ۱۰تـا  ۱۲سـال زمان نیاز اسـت که با اسـتفاده
از ارقـام  PVSمـی تـوان بـه عنـوان یـک میـان بر از
آن اسـتفاده نمود.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :ایـن طـرح در اسـتان بـه
صـورت  ۲منطقـه گـرم و معتـدل اجـرا خواهـد شـد و
در اجـرای ایـن طـرح از  HUBهـای ترویجی اسـتفاده
خواهـد شـد و تغذیـه ،مدیریـت آفـات و بیماری هـای
گیاهـی را در ایـن طـرح اجـرا خواهیـم کـرد.
وی بیـان داشـت :یکـی دیگـر از سیاسـت های وزارت
جهـاد کشـاورزی بـرای سـال زراعـی پیـش رو کنترل
ترافیـک اسـت بـه ایـن معنـا کـه از زمـان کاشـت تـا
برداشـت ترددهـای مختلـف ماشـین آالت کشـاورزی
در مکان هـای خالـی مزرعـه صـورت پذیـرد و حداکثر
 ۱۵درصـد از سـطح یـک مزرعـه بـرای جـا بـه جایی
اسـتفاده شود.
پژمـان در ادامـه گفـت :غنـی سـازی گنـدم مـورد
مصـرف از طریـق آغشـته کـردن  ۲۵درصـد از بـذور
اصلاح شـده با سـولفات روی و آهن می باشـد که در
سـال جـاری در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت .
وی در ادامه به سیاسـت های سـازمان جهاد کشاورزی
فـارس اشـاره نمـود و اظهـار داشـت :افزایـش سـطح
زیـر کشـت گنـدم و سیسـتم چنـد کشـتی در دسـتور
کار سـازمان نمـی باشـد و کاهـش میزان مصـرف بذر
گندم دسـتور کار سـازمان می باشـد و در سـال زراعی
جـاری بیـش از  ۵۳هـزار تـن بـذر اصالح شـده گندم
خریـداری شـده اسـت کـه بیـش از  ۶۵درصـد مـزارع
گنـدم آبی مـی تواننـد از آن هـا اسـتفاده نمایند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ مازاد بر نیاز است
هر وارد کننده می تواند جهت واردات نهادهها با ارز دولتی اقدام کند
و هیچ انحصاری در این حوزهها نیست
تولیـد گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ مـازاد بـر نیـاز
اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"؛ محمـد مهـدی
قاسـمی رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس
ضمـن بیـان ایـن خبـر گفت :اسـتان فـارس بـا تولید
 63789تـن گوشـت قرمز رتبه دوم کشـور را دارد و با
توجـه بـه این که سـرانه مصرف گوشـت قرمـز 11.4
کیلوگـرم مـی باشـد ،جمعـا میـزان مصـرف 55860
تـن هسـت و مـازاد تولیـد بـه اسـتانهای دیگرصادر
می شـود.
وی افـزود :بـه دلیل بازار پسـندی ،دام سـبک اسـتان
فـارس درگذشـته به کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس
صـادر میشـد ،ولـی اکنـون امـکان صـادرات رسـمی
دام زنـده و گوشـت قرمـز از هیـچ کدام از اسـتانهای
کشـور وجـود نـدارد ،چـرا کـه نیـاز گوشـت قرمـز از
منابـع داخلـی تامیـن نمی شـود .
ایـن مقـام مسـئول در ارتبـاط بـا وضـع تولید گوشـت
مـرغ در اسـتان فـارس خاطـر نشـان کرد :در گذشـته
ایـن اسـتان واردکننـده گوشـت سـفید بـود کـه بـا
ظرفیـت سـازی بسـیار خـوب ،هـم اکنـون اسـتان
فـارس بـا تولیـد بیـش از  125000هـزار تن گوشـت
مـرغ و مصـرف  117600تـن ،بـر اسـاس سـرانه
مصـرف حـدود  24کیلوگـرم ،مـازاد تولیـد خـود را به
اسـتانهای هـم جـوار صـادر مـی کنـد.
وی بـا اشـاره بـه رتبـه ششـم تولیـد ماهی در اسـتان
فـارس در بیـن اسـتانهای غیرسـاحلی ،افـزود :غالبـا
مـا وارد کننـده گوشـت ماهـی از اسـتانهای بوشـهر
و هرمـزگان هسـتیم ،اگرچـه ماهی قزل آالی اسـتان
فـارس ارزش صادراتـی داشـته ،منتهـی در ایـن حوزه
صادراتـی نداریـم و بـا توجـه بـه قیمـت بسـیار خوبی
کـه پیدا کـرده نیـازی بـه صادرات نیسـت.
قاسـمی در ادامـه بـا اشـاره بـه دالیل افزایـش قیمت
گوشـت قرمـز و مـرغ در بـازار و بـا بیـان اینکـه
نهادههـای تولیـد از خـارج وارد مـی شـود ،افـزود :در
یـک برهـه زمانی اعتصـاب کامیون داران و نوسـانات
بـازار نهادههـا ،افزایـش قیمـت تمـام شـده تولیـدات
دامـی را شـاهد بودیـم کـه ایـن امر بـه اضافـه گرمی
هـوا باعـث شـد بـرای مـدت کوتاهـی مـرغ گـرم در
بـازار کم شـود.
وی خاطـر نشـان کـرد :بـه غیـر از ایـن مـورد خاص
کـه حـادث گردید ،ما در اسـتان فـارس با مـازاد تولید

روبـرو بودیـم کـه بـه دلیـل عـدم نیـاز اسـتانهای
همجـوار غیـر از اسـتان هرمـزگان امکان صـادرات به
اسـتان های دیگـر وجود نداشـت و از طرفـی صادرات
بـه سـایر اسـتانها نیـز بـا توجـه بـه بعـد مسـافت
مقـرون بـه صرفـه نبـود ،بنابرایـن بـه منظـور ایجـاد
تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـا و جلوگیـری از ضـرر و گـره خـورده اسـت و در حـق هـم اجحاف نمـی کنند
زیـان تولیدکننـدگان ،اتحادیـه مرغداران فـارس تعداد و بـا همافزایـی نهادههـا را بهتـر بـه دسـت میآورند،
جوجـه ریـزی در مرغداریهـا را از  6مرتبـه بـه  4تولیـد مدیریـت شـده ای را رقـم میزننـد و بـا برنـد
مرتبـه تقلیـل داد.
خـاص محصـوالت را بـه بـازار عرضـه می کنند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس در ادامـه با وی افـزود :در گذشـته بـه بـازار و بـازار رسـانی توجه
اشـاره بـه اینکـه جهـت تنظیـم بـازار ذخایـر مـرغ کمتـری شـده ،در نتیجـه متناسـب سـازی سـود
منجمـد بیـش از  500تـن از آن را بـه بـازار وارد تمـام اجـزا از تولیـد تـا مصـرف را نداشـتیم و منفعـت
کردهایـم ،بیـان داشـت :در فرهنگ مردم مـا ،مصرف تولیدکننـده در خیلـی مواقـع کمتر از سـود واسـطه ها
گوشـت مـرغ گرم بـه مـرغ منجمـد ترجیـح داده می اسـت کـه ایـن امـر منجـر بـه افزایـش قیمـت برای
شـود و ایـن در حالی اسـت که مـرغ منجمد بـه دلیل مصـرف کننـده مـی شـود.
از بیـن رفتـن باکتریهـا در دمـای پاییـن بـه لحـاظ ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کـرد :راه حـل این مسـئله
کیفـی از ارزش باالتـری برخـوردار اسـت.
در تشـکیل زنجیـره تولیـد اسـت ،در همیـن راسـتا بـا
قاسـمی در ادامـه تصریـح کـرد :مرغ زنـده در اتحادیه توجـه بـه اینکـه قسـمتی از تولیـدات اسـتان فـارس
مـرغ داران بـه صـورت هفتگـی قیمـت گـذاری مـی توسـط عشـایر تهیه میشـود ،اتحادیه عشـایر زنجیره
شـود و بـا توجـه بـه جغرافیـای محـل فـروش ایـن گوشـت قرمـز عشـایر را از تولیـد کننده گوشـت قرمز
درصـد بـه مقـدار جزیـی متغییر اسـت ،ضمـن اینکه تـا بـازار و بـازار رسـانی را برعهـده گرفته اسـت.
وزرات جهـاد کشـاورزی در سـطح عمـده تامین کننده وی بـا بیـان اینکـه تمـام تسـهیالتی که وجـود دارد
بـوده و نظـارت بـر تفـاوت غیـر منطقـی نرخهـا بـر اولویـت بـا زنجیرههاسـت ،افـزود :اعطای تسـهیالت
عهـده واحد بازرسـی اصناف ،بازرسـی صنعـت ،معدن بـه زنجیرههـا در نهایـت بـه نفـع بانکهـا نیـز بـوده،
و تجـارت و تعزیـرات اسـتان اسـت و اگر چنـد نرخی چـرا کـه تامیـن مالی یـک تشـکل خیلی راحـت تر از
بـودن باعـث آزار شـهروندان شـده ،بایـد برخـورد اجـزای آن ،اعـم از مـرغ دار ،تولیـد کننـده نهادههـا،
شـدیدتری شود.
کشـتارگاه هـا و سیسـتم بازار رسـانی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تشـکیل زنجیره هـای تولید رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس با بیـان این
یکی از اسـتراتژیهای اساسـی وزرات جهاد کشاورزی کـه سـئوال مـا از تولیدکننـدگان مـرغ این اسـت چرا
اسـت ،اظهار داشـت :خوشـبختانه در اسـتان فارس دو شـما وارد کننده نهاده نیسـتید؟! افزود :هیچ انحصاری
زنجیـره مشـارکتی تولید مـرغ و یک زنجیـره مالکیتی در ایـن حوزههـا نیسـت و هیـچ امضـای طالیی وجود
شـترمرغ راه انـدازی شـده و اگرچـه تشـکیل زنجیـره نـدارد و انتظـار داریـم تشـکلها بـا یک تمکـن مالی
جدیـد مـد نظـر بـوده ،امـا تعـدد زنجیـره هـا را دنبال خـوب و قـدرت رقابـت بـا سـایرین در زمینـه واردات
نمـی کنیـم و بـه منظـور هـم افزایـی تولیدکننـدگان ،نهادههـا گام بگذارنـد.
بیشـتر بـه دنبال تقویـت زنجیرههای موجود و سـامان قاسـمی یـادآور شـد :از  25قلمی کـه ارز دولتی 4200
دهـی سـایرین در قالـب ایـن زنجیرهها هسـتیم.
تومـان بـه خریـد آنهـا اختصـاص یافتـه اسـت 20
قاسـمی تصریح کرد :در زنجیره مشـارکتی تولید مرغ ،قلـم شـامل محصـوالت کشـاورزی اعـم جـو ،ذرت،
تولیدکننـدگان ،تامین کننـدگان نهادهها ،کشـتارگاهها کنجالـه سـویا و  ...بـوده اگرچـه شـرکت پشـتیبانی
و شـرکتهای بازاررسـانی تشـکیل زنجیـره تولیـد امـور دام ،نهادههـای تولیـد را بـه صـورت تهاتـری با
را مـی دهنـد و هـر کـدام بـه تناسـب نقـش خـود در خریـد تولیـدات خریداری می کنـد اما هـر وارد کننده
تولیـد؛ سـهم بـری داشـته و منافعشـان بـه یکدیگـر می توانـد جهـت واردات نهادههـا اقـدام نمایـد.
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برگزاری کارگاه آموزشی نقش نور
و رنگ در محصوالت باغی
کارگاه آموزشـی یـکروزه نقـش نور ،رنگ و نوع پوشـشها در فتوسـنتز،
رشـد گیـاه و عملکـرد محصـوالت باغـی سـبزی و صیفـی ،گل و گیـاه
و درختـان در کشـتهای گلخانـه و متراکـم در اتـاق بازرگانـی ،صنایـع،
معـادن و کشـاورزی شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنگار “پرتو امیـد” ،مجیدرضا پاکاری مدیر باغبانی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،بـا بیـان ایـن مطلب گفـت :بـا توجه به
رویکـرد کاهش فضـای آزاد محصوالت سـبزی و صیفی و اسـتفاده بهینه
از منابـع آب و تاکیـد اسـتاندار فـارس بر توسـعه گلخانهها در این اسـتان،
همایشـی بـا حضـور امیررضـا توکلی مشـاور اسـتانداردر امورکشـاورزی و
ابوالقاسـم حسـن پور مشـاور رییس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعی کشـور برگزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که نـور ،دما و نـوع پوشـشها فاکتورهای اساسـی
کشـت گلخانـه ای و کنتـرل شـده سـایبانها مـی باشـد ،افـزود :در ایـن
همایـش چگونگـی مدیریـت ایـن فاکتورهـا جهـت افزایـش کمیـت و
کیفیـت محصـول شـرح داده شـد.
پـاکاری از مطالـب مطـرح شـده در ایـن همایـش بـه اهمیـت شـدت و
کیفیـت نـور مناسـب در تولید محصول ،نحوه سـاختن گلخانههـا و کاربرد
سـازهها در جهـت اسـتفاده مطلـوب از نـور ،تفـاوت نیـاز نـوری گیاهـان
مختلـف ،اهمیـت کیفیـت نـور در تولیـد اقتصـادی و تاثیـر طیفهـای
مختلـف نـوری بر رشـد گیـاه ،عملکرد و کیفیت محصول اشـاره داشـت و
خاطر نشـان کـرد :اسـتفاده از نورهای مکمـل برای محیـط گلخانه ،طول
دوره نـوری یا فتوپریودیسـم مـورد نیـاز در گیاهان مختلف ،حـرارت مورد
نیـاز در مراحـل رشـد گیـاه در گیاهـان مختلـف و تاثیر کاهـش و افزایش
دمـا در مراحـل رشـدی گیاهـان از جملـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن
همایـش بود.
در خاتمـه ایـن همایش پنل تخصصی در خصوص مسـائل فنی گلخانهها،
سـازها ،نـوع نـور و انـواع سـایبان بـا حضـور محققیـن مرکـز تحقیقات و
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس ،ابوالقاسـم حسـن پور مشـاور
رییـس سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی کشـور و مدیر
باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد و به سئواالت
مطـرح شـده حاضرین در همایش پاسـخ داده شـد.
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با تعامل اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس،

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان فارس:

 14دوره " همایش سازگاری با
خشکسالی و مدیریت بحران "
برگزار می شود
دوره هـای "هــمایش سـازگاری بـا
خشکسـالی و مدیریـت بحـران" بـا
تعــامل اداره کل مدیریـت بــحران
استانداری فارس ،مدیریت همــاهنگی
ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی و
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی
و منابـع طبیعی اسـتان فـارس در حال
برگـزاری اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"،
حمیدرضـا ابراهیمـی مدیـر هماهنگـی
ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمـن بیـان ایـن مطلب از
برگـزاری  14دوره "همایـش سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریت بحـران" با
موضوعـات راهکارهـای سـازگاری بـا خشکسـالی خبـر داد.
وی بـا اشـاره بـه ایـنکـه در ایـن همایش هـا کـه از اواخـر تیرماه آغـاز و تا
پایـان آبان مـاه بـا اجـرا در کل اسـتان ادامـه خواهـد داشـت و جامعـه هدف
دهیـاران هسـتند اظهـار داشـت :دهیـاران بـه عنـوان افـراد صاحـب نفـوذ و
مدیـران روسـتا نقـش کلیـدی در ترویـج ،بـه خصـوص در زمینـه مدیریـت
بحـران و سـازگاری بـا کـم آبـی را دارنـد و در ایـن کارگاههـا تمـام دهیاران
تحـت آمـوزش قـرار مـی گیرنـد و امیـد مـی رود با نشـر اطالعـات ترویجی
در بیـن بهرهبـرداران روسـتا بـه عنـوان عامـل تاثیرگـذار در فرهنـگ سـازی
مدیریـت بحـران و سـازگاری بـا کـم آبـی ایفـای نقـش نمایند.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه در ایـن دوره هـا مدرسـین مدیریـت
بحـران اسـتانداری فـارس ،سـاختارها و شـیوه های مدیریـت بحـران را
آمـوزش می دهنـد ،مدرسـین سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس سیاسـتها
و برنامههـای ایـن سـازمان بـرای سـازگاری بـا کـم آبـی نظیرمعرفـی
سـامانههای نویـن آبیـاری ،کشـت گیاهـان کـم آببر نظیـر گیاهـان دارویی
و انتقـال کشـت از فضـای آزاد بـه محیطهـای کنتـرل شـده را معرفـی مـی
کننـد و آخریـن یافتههـای تحقیقاتـی نیـز توسـط محققین مرکـز تحقیقات و
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه فراگیـران منتقـل میشـود.
وی تصریـح کـرد :وضعیـت منابـع آب و راهکارهـای مدیریـت ایـن منابـع،
مباحـث مرتبـط بـا آبخیـزداری و جلوگیـری از آتـش سـوزی در جنگلهـا و
مراتـع و مباحـث مربوط به آب شـرب روسـتایی و شـیوههای مدیریت مصرف
از دیگـر مباحثـی اسـت که توسـط مسـئولین ذی ربط آموزش داده می شـود.
ابراهیمـی در خاتمـه اظهار داشـت :در این دوره ها عالوه بـر دهیاران معاونین
فرمانـداران ،بخشـداران ،مدیران جهاد کشـاورزی ،مسـئولین اداره های محیط
زیسـت ،امور آب ،امور عشـایر و آبفا روسـتایی نیز حضور خواهند داشـت.

حمیدرضا ابراهیمی مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس :

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش و اصالح قارچ خوراکی

برای عملی کردن سیاست ها ،رویکرد
دانش محوری را انتخاب کرده ایم
کارگاه آموزشـی پـرورش و اصلاح قـارچ خوراکـی و
ایجـاد زنجیرههـای تولیـد قـارچ بـا حضـور بیـش از
 80نفـر از کارشناسـان و کشـاورزان پیشـرو فارس در
شـیراز برگزار شـد.
بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،حمیدرضـا ابراهیمی
مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی
اسـتان فـارس؛ در کارگاه آموزشـی پـرورش و اصالح
قـارچ خوراکـی و ایجـاد زنجیرههـای تولیـد قـارچ ،با
بیـان ایـنکه این اسـتان بـا حـدود  9.2درصد ارزش
افـزوده بخـش کشـاورزی کشـور ،مقـام دوم در ایـن
زمینـه را دارد گفـت :حـدود  20.6درصـد شـاغالن
اسـتان فـارس در بخـش کشـاورزی فعال هسـتند.
وی افـزود :بـا توجـه بـه خشکسـالیهای اخیـر
سیاسـتها و برنامههـای مـا عمدتـا بـا رویکـرد
سـازگاری بـا کمآبـی طراحـی شـده ،کـه از آن جمله
توسـعه کشـت در محیطهـای کنتـرل شـده مثـل
گلخانههـا ،شـیتها و نتها ،کشـت گیاهـان دارویی،
توسـعه سـامانههای آبیـاری نویـن ،جابهجایـی زمـان
کاشـت در برخـی محصـوالت زراعـی و ترویـج ارقام
مقـاوم بـه شـوری و خشـکی را مـی تـوان برشـمرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه در بسـیاری از
مناطـق مـا وضعیـت آب بـه حـدی بحرانی اسـت که
بایسـتی بـه نوعـی بـه دنبـال مشـاغل جایگزیـن بـا

رویکـرد توسـعه روسـتایی باشـیم ،بیان داشـت :برای
عملـی کـردن سیاسـتها رویکـرد دانش محـوری را
انتخـاب کردیم.
وی خاطرنشـان کـرد :نظـام نویـن ترویـج در سـطح
اسـتان فـارس ،بـا هـدف اینکـه دانـش در یـک
چرخـهای فرآینـدی در اختیـار بهـره بردار قـرار بگیرد
بـه اجـرا در آمده ،سـامان دهی و تجهیـز مراکز جهاد
کشـاورزی ،پهنهبنـدی عرصههـای کشـاورزی و
مهمتـر از همـه مدیریـت شـبکه دانـش بـه اشـکال
مختلـف بـا اسـتفاده از ظرفیـت محققیـن و دانشـگاه
اجرا شـده اسـت.
مدیـر هماهنگـی ترویـج سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس در پایـان تصریـح کـرد :رویکـرد سـازمان
جهـاد کشـاورزی فـارس اسـتفاده از اندیشـمندان و
دانشـمندان علـوم مختلـف بـوده ،در همیـن راسـتا
مـدرس کارگاه امـروز محمـد فارسـی عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا سـابقه طوالنی
تحقیـق و اجـرا در زمینـه تولیـد قـارچ خوراکـی و
مولـف کتاب هایـی در زمینـه پرورش و اصلاح قارچ
دکمـهای و صدفـی اسـت.
در ادامـه این جلسـه مجید رضا پـاکاری مدیر باغبانی
سـازمان جهادکشـاورزی فـارس بـا بیان اینکـه این
اسـتان رتبـه اول سـطح و تولیـد محصـوالت باغـی
را در کشـور دارد ،گفـت 308 :واحـد تولیـد قـارچ بـا
ظرفیـت  11هـزار تن در این اسـتان فعالیـت میکنند
و از ایـن کارگاههـا  30واحـد صنعتی با تولید سـاالنه

 8000تـن و مابقـی نیمـه صنعتـی ،سـنتی ،خـرد،
خانگـی و کوچـک مقیـاس بـا ظرفیـت تولیـد 3000
تن در سـال هسـتند.
وی تصریـح کـرد :عمـده شهرسـتانهای تولیـد قارچ
فـارس ،شـامل شـیراز بـا  9واحـد صنعتـی و تولیـد
2300تـن ،مرودشـت بـا  7واحـد صنعتـی و تولیـد
 1850تـن ،سـپیدان بـا  10واحد صنعتـی و  1200تن
و خرامـه بـا بیـش از  130واحدهای خـرد و خانگی و
تولیـد  2000تـن درسـال می باشـند.
وی افـزود :ایـن واحدهـا کاملا مکانیـزه و دارای
صـادرات بـه کشـورهای حاشـیه خلیج فارس هسـتند
و مشـکلی در بحـث فروش ،تشـکیل زنجیـره تولید و
برند سـازی ندارنـد ،اما با هدف افزایـش بهرهوری در
منابـع آبـی ،ایجـاد اشـتغال و حفظ جمعیت روسـتاها،
توسـعه کشـت قـارچ ،تشـکیل تعاونـی قـارچ داران و
تشـکیل زنجیـره تولیـد بـا برنامهریـزی منسـجم و
منظـم در دسـتور کار قـرار دارد.
پـاکاری اظهـار داشـت :بـه دلیـل افزایـش روز افزون
کارگاههـای پـرورش قـارچ در شهرسـتان خرامـه،
مشـکل بـازار فـروش محصـول و نوسـانات بـازار در
ایـن شهرسـتان وجـود دارد که پیگیر تشـکیل زنجیره
تولید و عرضه قارچ در این شهرسـتان هسـتیم و پس
از ایـن کارگاه بـود کـه بازدیـد از مراکز پـرورش قارچ
خرامـه و ارائـه توصیههای الزم به پـرورشدهندگان
از دیگـر برنامه هـای حضـور محمـد فارسـی مـدرس
این کارگاه اسـت.
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استان فارس رتبه نخست
تولید لوبیا کشور

اسـتان فـارس رتبه نخسـت تولیـد لوبیا در کشـور را
دارا می باشـد.

بـه گزارش خبرنـگار "پرتو امید" ،احمـد دهقان مدیر
زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با
بیـان ایـن خبـر گفـت :این اسـتان بـا تولید سـاالنه
بالـغ بـر 50هـزار تـن لوبیـا ،رتبـه نخسـت تولید در
کشـور را داراست.
وی افـزود :سـاالنه بالغ بر  20هـزار هکتار از اراضی
اسـتان فـارس بـه کشـت لوبیـا اختصـاص داده می
شـود و ایـن اسـتان بـا متوسـط عملکـرد  2/5تـن
در هکتـار باالتریـن متوسـط عملکـرد در کشـور را
دارا مـی باشـد ضمـن ایـن کـه بیشـترین سـطح
زیـر کشـت لوبیـا مربـوط بـه شهرسـتان های اقلید،
سـپیدان ،خـرم بیـد ،آبـاده و شـیراز اسـت افـزود :از
مشـکالت عمـده در تولیـد لوبیـا ،عـدم توسـعه بذر
گواهـی شـده در کشـور و بـه تبـع آن در اسـتان

گزارش پایان عملیات مبارزه با سن غالت در استان فارس
در سـال زراعـی جاری ریزش سـن غلات به مزارع
از تاریـخ نیمـه دوم بهمـن مـاه در مناطق گرمسـیر
اسـتان آغـاز گردیـد و بـا توجـه بـه شـرایط آب و
هوایـی خاص از جمله زمسـتان مالیم و نسـبتا گرم
و تلفـات کـم سـن های غلات در اماکـن زمسـتان
گـذران آن هـا و همچنیـن کمبـود مراتـع در سـال
زراعـی جـاری منجـر بـه هجوم سـن های مـادری
بـا جمعیـت بـاال و حالت طغیانـی به مـزارع گندم و
جـو شـد و ایـن مهـم تلاش و جدیت شـبکه های

مراقبـت برای انجـام عملیات پایش مـزارع و کنترل
ایـن آفـت را بیـش از پیش ضـروری مـی نمود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حفـظ نباتات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس عزیزالـه
امیـری مدیـر حفـظ نباتـات ایـن سـازمان بـا بیـان
ایـن مطلـب گفـت :بـا تشـکیل سـتاد سـن غلات
در مرکز اسـتان و تشـکیل کمیته های شهرسـتانی،
موضـوع بـا جدیـت و حساسـیت پیگیـری گردیـد و
در همیـن راسـتا از طریـق اقداماتـی نظیـر تهیـه

استفاده از نهادههای مناسب برای توسعه باغات فارس
اسـتفاده از ظرفیتهـا ،منابـع و نهادههـای مناسـب
باغـی اولویـت ما در توسـعه باغات اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مجیدرضـا
پـاکاری مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی
فـارس در همایـش اتحادیـه باغـداران فـارس بـا
موضـوع "تغذیه گیاهـی با روشهـای نوین" ضمن
بیـان این مطلـب که تغذیـه در کشـتهای متراکم
نقـش اساسـی دارد گفـت :تنـوع محصـوالت باغی
در کشـتهای متراکـم جـزء سیاسـتهای اساسـی
اسـت و در تمامـی محصـوالت باغـی گرمسـیری،
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نیمهگرمسـیری ،سـرد و خشـک تغذیـه نقـش
منحصـر بـه فـرد دارد و نقـش تغذیـه در کیفیـت
محصـوالت باغـی ،مبـارزه بـا آفـات و تولیـدات
کشـتهای کنتـرل شـده اثرگـذار اسـت.
وی افـزود :اسـتفاده از تـوان محققـان در پیشـبرد
اهـداف و اسـتفاده مطلـوب از فنآوریهـای مدرن
و الگوبـرداری از کشـورهای موفق از اهدافی اسـت
کـه بـا رویکـرد تعاملـی بـا بخشهـای خصوصـی
اتفـاق افتـاده و اتحادیـه باغـداران فـارس در ایـن
مسـیر موفـق عمـل کرده اسـت.

فـارس می باشـد.
دهقـان تصریـح کـرد :در راسـتای مصـرف بهینـه
آب ،در مـزارع لوبیـا آبیـاری بـا لوله تیپ در دسـتور
کار قـرار گرفتـه و تاکنـون بیـش از  6هـزار هکتـار
از مـزارع لوبیـای اسـتان فـارس مجهـز به سیسـتم
آبیـاری نویـن شـده اند.
وی در خاتمه اظهار داشـت :اسـتان فارس با سـطح
زیـر کشـت سـاالنه حبوبـات بیـن  40تـا  70هـزار
هکتـار و تولیـدی بالـغ بـر  80تـا  120هزارتـن در
سـال ،رتبـه اول کشـور تولیـد ایـن محصـول را
در کشـور دارا مـی باشـد و تقریبـا  48درصـد از
سـطح زیـر کشـت حبوبـات اسـتان فـارس بـه لوبیا
اختصـاص داده شـده اسـت.

دسـتورالعمل های فنـی ،برگـزاری کالس هـا و
کارگاه هـای آموزشـی ،تهیـه برنامـه تلویزیونـی
و رادیویـی ،تهیـه بنـر و پوسـتر و اطالعیه هـای
ترویجـی ،آمـوزش و اطالع رسـانی الزم بـه
کشـاورزان انجـام شـد و شـبکه مراقبـت سـن نیـز
بـه صـورت روزانـه مـزارع را مـورد بازدید قـرار داد
و زمـان دقیـق مبـارزه به کشـاورزان اعلام گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در سـطح
 115727هکتـار علیـه سـن مـادری و در سـطح
 52879هکتـار علیـه پـوره سـن گندم و جـو مبارزه
انجـام گرفتـه اسـت کـه در مجمـوع 26700هکتار
نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش داشـته اسـت و
علیرغـم طغیانـی بودن سـن غالت در سـال زراعی
جـاری با توجـه به اقدامـات خوب و به موقـع انجام
شـده کـه در جهـت پایـش مـزارع ،اطلاع رسـانی
زمـان دقیـق مبارزه و انجـام عملیات مبـارزه با آفت
انجـام شـد شـاهد حداقـل خسـارت از ناحیـه ایـن
آفـت بـه مـزارع بودیم.

برداشت مکانیزه چغندرقند
پاییزه در فارس پایان یافت

بـا فعالیـت  16دسـتگاه کمبایـن برداشـت مکانیـزه
چغندرقنـد پاییـزه در فـارس پایـان یافـت.
برداشـت مکانیـزه چغنـدر قنـد پاییـزه در فـارس به

اجرای طرح  p.v.sجو (انتخاب
مشارکتی ارقا م جو) در 4
شهرستان استان فارس

طـرح  p.v.sجـو (انتخـاب مشـارکتی ارقا م جـو) در 4
شهرسـتان اسـتان فارس اجرا شـد.

پایان رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،علیرضـا پرویزی
رییـس اداره فناوریهـای مکانیـزه سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :در
سـال جـاری چغندرقنـد پاییـزه در سـطحی بیـش
از هـزار و  ۳۰۰هکتـار کشـت و در سـطح هـزار و
ی اسـت کـه
 81هکتـار برداشـت شـد ،ایـن در حالـ 
سـطح زیرکشـت این محصول در دو سـال گذشـته
در مجمـوع حـدود  300هکتـار بـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه امسـال بـرای نخسـتین بـار
 ۷دسـتگاه کمبایـن خـود کششـی در امـر برداشـت
مکانیـزه مـزارع چغندرقنـد اسـتان مشـارکت
داشـته اند ،افـزود :ویژگـی ایـن دسـتگاهها نسـبت
بـه ادوات برداشـت پشـت تراکتـوری راندمـان فوق
العـاده ای در عملیـات برداشـت چغندرقنـد داشـته
اسـت ،بـه نحوی کـه دسـتگاه کمباین خودکششـی

 ۶ردیفـه در شـرایط مناسـب در هـر روز قـادر بـه
برداشـت  10هکتـار از مـزارع چغندرقنـد بـود ولـی
دسـتگاه پشـت تراکتـوری در مـدت مشـابه حداکثر
 2هکتـار را برداشـت میکـرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :بـا توجـه
بـه ایـن کـه زمـان برداشـت چغندرقنـد پاییـزه در
فصـل گـرم بـوده و تاخیـر در برداشـت باعـث افت
شـدید محصـول میشـود ،سـرعت باالی برداشـت
درکمبایـن خودکششـی اهمیـت باالیـی دارد.
وی در خاتمـه اظهـار داشـت :برداشـت چغنـدر
قنـد پاییـزه در فـارس از اواخـر اردیبهشـت مـاه در
شهرسـتانهای خنـج و قیروکارزیـن آغـاز و در
انتهـای تیر در شهرسـتانهای فسـا و کازرون پایان
یافته اسـت و  ۱۶دسـتگاه کمباین شـامل  ۷دستگاه
کمبایـن خودکششـی و  9دسـتگاه پشـت تراکتوری
در امـر برداشـت مشـارکت داشـتند.

بـه گـزارش خبرنگار "پرتو امید" ،سـید هادی هاشـمی
کارشـناس مسـئول نباتـات علوفـه ای مدیریت زراعت
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این
مطلـب گفـت :طـرح  p.v.sجـو (انتخـاب مشـارکتی
ارقـا م جـو) در  4شهرسـتان زریـن دشـت ،پاسـارگاد،
مرودشـت و خـرم بیـد بـا مقایسـه  11رقم جـو آبی با
رقـم شـاهد منطقه با موفقیـت اجرا و برداشـت گردید.
وی افـزود :بـا اجرای ایـن طرح ضمن شناسـایی ارقام
برتـر ،کشـاورزان از نزدیـک بـا ارقـام مختلـف جـو و
ارزیابـی آن هـا از نظـر کمـی و کیفـی آشـنا شـدند.
هاشـمی در ادامـه بیـان داشـت :برای اولین بار سـطح
کشـت سـورگوم در اسـتان به  52هکتار افزایش یافت
و کشـاورزان با تغییر الگوی کشـت و اسـتفاده از ارقام
علوفـه ای مقـاوم بـه شـرایط خشـکی و شـوری بـا
اجـرای فعالیت هـای ترویجی و الگویی مناسـب اقدام

به کشـت ایـن محصـول نمودند.
وی خاطـر نشـان کـرد :سـورگوم گیاهـی علوفـه
ای بـا پتانسـیل عملکـرد بـاال مـی باشـد کـه مقـاوم
بـه شـرایط شـوری و خشـکی اسـت و مـی توانـد در
مناطقـی کـه امکان کشـت ذرت محدود شـده اسـت،
جایگزیـن ایـن محصـول شـده و علوفه ای بـا کیفیت
و عملکـرد بـاال تولیـد کنـد ضمن این کـه مصرف آب
آن  40تـا  50درصـد کمتـر از ذرت بـوده و توسـعه آن
از سیاسـت های سـازمان می باشـد.
هاشـمی در ادامـه اظهـار داشـت :بـرای اولین بـار دو
رقـم جـو خارجـی واکسـیما و ویلمـا در اسـتان فارس
کشـت گردیـد کـه عملکـرد بسـیار باالیـی داشـته و
مورد اسـتقبال کشـاورزان قـرار گرفته اسـت به نحوی
کـه رقـم ویلمـا در منطقـه مرودشـت بـاالی  9تن در
هکتـار کیـل گیـری گردیده اسـت.

اهدای خون توسط کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی فارس

کارکنـان سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس خـون خـود را برای کمـک به هم
نوعان خـود اهـدا کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار “پرتـو امیـد”؛ کاووس کیانـی معـاون توسـعه مدیریـت و
منابـع سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره به این که اهـداء خون
بـا هـدف ارتقـاء سلامت فـردی و کمک به هـم نوع ،همـه سـاله در دو نوبت
توسـط کارکنـان این سـازمان صورت مـی گیرد ،گفـت :نوبت اول اهـداء خون
در سـال جـاری بـه مدت  2روز انجام شـد و نوبت دوم شـش ماه آینـده خواهد
بـود .وی افـزود :سـال گذشـته اهـداء خون در ماههـای مـرداد و بهمن صورت
گرفـت ،کـه در مـرداد مـاه  54نفـر از کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
بـا اهـداء  27هزار سـی سـی خـون و در اسـفند مـاه  52نفر بـا اهـداء  25هزار

سـی سـی خون در این امر خدا پسـندانه مشـارکت داشـتند.
در همین راسـتا علی فضلیت سرپرسـت تیم سـیار سـازمان انتقـال خون فارس
گفـت :بـه منظـور تسـهیل در امـر اهـداء خـون ایـن تیم همه سـاله بـا حضور
در ادارات و سـازمانهای مختلـف از کارمنـدان محتـرم خـون گیـری می کند.
وی افـزود :خونگیـری پـس از ثبت مشـخصات فردی و تایید پزشـک با انجام
آزمایـش غربالگـری ،خونگیری صـورت میگیرد.
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قیمت خرید  1کیلوگرم شیرخام درب
کارخانه  15700ریال تصویب شد

سـازمان حمایـت از تولیـد کننـدگان قیمت خریـد یک کیلوگرم شـیرخام
درب کارخانـه فرآورده هـای لبنـی را مبلـغ  15700ریـال تصویب کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،جزایری معـاون بهبود تولیـدات دامی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا اعالم ایـن خبر گفـت :هم
اکنـون مصوبـه مذکور در سـطح اسـتان فـارس اجرایی گردیده اسـت.
وی افـزود :افزایـش قیمـت شـیر در حالی اسـت کـه از چند ماه گذشـته
قیمـت نهاده هـای دامـی افزایش چشـمگیری داشـته اسـت و بـا اجرای
ایـن مصوبـه تعـادل نسـبی بیـن هزینـه هـا و تولیـد شـیر برقرارگردیده
اسـت جزایـری تصریـح کـرد :افزایـش قیمـت شـیر در بـاال رفتـن توان
اقتصـادی تولیدکننـدگان تاثیر زیـادی دارد.

انجام مرحله اول رکورد گیری از صفات ژنتیکی
ملکه زنبور عسل

بـه گـزارش خبرنگار "پرتـو امید" ،ابراهیم انصاری کارشـناس مسـئول پرورش ملکه
زنبـور عسـل معاونت امور دام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :مرحله
اول رکـورد گیـری از صفـات ژنتیکـی ملکه زنبور عسـل مـورد پژوهش در ایسـتگاه
پرورش ملکه اسـتان فارس در منطقه شـش پیر شهرسـتان سـپیدان از نسـل ششـم
بـا موفقیـت در حـال انجـام اسـت .وی افـزود :عملیات مذکـور بـر روی  110کلنی
زنبـور عسـل انجـام گرفتـه اسـت صفـات ژنتیکـی مـورد نظـر جهـت اصلاح نژاد
شـامل :رفتـار عمومی ،جمـع آوری گرده گل ،رشـد جمعیت کند ،قـدرت ادامه حیات
و مقاومـت بـه بیماری هـا می باشـد و ایـن عملیـات در راسـتای تولیـد و پـرورش
ملکه هـای برتـر زنبـور عسـل با تولیـد بیشـتر و بارزتر شـدن صفات مذکور نسـبت
بـه ملکه هـای موجـود فعلی انجام شـده و ادامـه دارد.

برگزاری جلسه مسئولین اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان های استان فارس
جلسـه مسـئولین اداره بهبـود تولیـدات دامـی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان
فـارس بـا حضـور جزایـری معـاون بهبـود تولیدات
دامی ،سـاجدی و رسـتگار مدیران امـور دام و طیور
و کارشناسـان سـتادی و شهرسـتانی در خصـوص
ارائـه گـزارش جـذب اعتبـارات و تسـهیالت سـال
گذشـته حـوزه معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی و
برنامه هـای آتـی ایـن معاونـت جهـت سـال جاری
برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در ابتـدای ایـن
جلسـه جزایـری در خصوص وضعیت سـال جاری با
توجـه به نوسـانات ارزی ،افزایش قیمـت نهاده های
دامی و خشکسـالی سـال گذشـته و نیـز برنامه های

حمایتـی ایـن معاونـت از واحد هـای تولیـدی دام و
طیـور بـرای سـال جـاری مطالبـی را بیان کـرد و از
مسـئولین امور دام شهرسـتان ها خواسـت با درایت،
هـم کاری ،هـم فکـری و پیـش بینـی بحران هـای

احتمالـی ،تمـام تـوان خـود را جهت حل مشـکالت
حـوزه دام و طیـور معطوف سـازند.
در ادامـه ایـن جلسـه مدیـران دام و طیـور ضمـن
ارائـه گـزارش عملکـرد سـال گذشـته ،برنامه هـای
سـال جـاری خـود را بیـان و سـپس شـهر آبـادی
مسـئول طـرح برنامه معاونـت بهبود تولیـدات دامی
گزارشـی از جـذب اعتبـارات و تسـهیالت این حوزه
در سـال گذشـته ارائـه داد و گفـت :با وجـود این که
طرح هـای دام و طیـور در اولویت های اول سـازمان
جهـت پرداخـت تسـهیالت نبودند ولی ایـن معاونت
رتبـه اول معرفـی متقاضیـان بـه سیسـتم بانکـی و
جـذب تسـهیالت در سـطح ایـن سـازمان را داشـته
ا ست .

تولید  19400تن گوشت مرغ ( ،01آماده طبخ)
از واحدهای پرورش نیمچه گوشتی
در سطح استان فارس
 19400تـن گوشـت مـرغ ( ،01آمـاده طبـخ) از واحد هـای پـرورش نیمچـه
گوشـتی در سـطح اسـتان فـارس تولیـد گردیـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،ابراهیمـی معـاون مدیریـت امـور طیـور
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیان ایـن مطلب گفـت :در ماه های
خـرداد و تیر سـال جـاری بیش از  19400تن گوشـت مرغ ( ،01آمـاده طبخ) از
واحد هـای پـرورش نیمچه گوشـتی در سـطح اسـتان تولیـد گردید.
وی افـزود :بـا توجـه بـه ادامه طـرح مدیریت جوجـه ریزی جهت سـامان دهی
تولیـد و عرضـه گوشـت مـرغ بـه منظـور تعادل بخشـی بیـن تولیـد و مصرف
گوشـت در ماه هـای خـرداد و تیـر تعـداد  11650000قطعـه جوجه ریـزی در
سـطح واحد هـای تولیـد گوشـت مـرغ در اسـتان انجـام و در سـامانه مدیریـت
جوجـه ریـزی ثبـت گردیـده اسـت کـه حاصـل آن تولیـد  19400تن گوشـت
مـرغ آمـاده طبخ می باشـد.
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فارس سومین تولیدکننده گوشت مرغ کشور
فـارس سـومین تولیدکننـده گوشـت مرغ کشـور می
باشد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،عبدالرحمـن
ابراهیمـی معـاون مدیریـت طیـور و زنبـور عسـل
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این
مطلـب گفـت :ایـن اسـتان بـا  986واحـد مرغـداری
مجـوزدار ،بـه ظرفیـت  27میلیون قطعـه جوجهریزی

در هـر دوره و پتانسـیل تولیـد سـاالنه  200هزارتـن
گوشـت مـرغ ،سـومین تولیـد کننـده گوشـت مـرغ
کشـور محسـوب مـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه این که سـرانه مصرف گوشـت مرغ
در ایـن اسـتان  25کیلوگرم اسـت ،افزود :بـا مدیریت
تقاضـا محـور جوجهریـزی ،در سـال گذشـته125 ،
هـزار تـن گوشـت مـرغ آمـاده طبـخ در ایـن اسـتان

تولید شـد.
ابراهیمـی بـا بیـان ایـن کـه ظرفیتسـازی زیـاد در
فـارس و همچنیـن کل کشـور در مـرغ گوشـتی طی
سـه سـال ،منجربه تولید مرغ مازاد در سـال  93شـد،
بیـان داشـت :بـه منظـور جلوگیـری از ضـرر و زیـان
تولیدکننـدگان ،طـرح مدیریـت جوجهریـزی از آبـان
مـاه سـال  1393بـا همـکاری ادارات و تشـکلهای
مرتبـط در ایـن اسـتان تدویـن و اجرا شـد.
وی بـا اشـاره بـه نتایـج مطلـوب طـرح مذکـور در
فـارس اظهار داشـت :این طـرح به عنـوان طرح ملی
از طریـق معاونـت امـور دام وزرات جهـاد کشـاورزی
پذیرفتـه و در سـال  96بـا عنـوان "سـامانه سـماصط
یـا مدیریـت اطالعـات صنعـت طیـور" در کل کشـور
راهاندازی شـد.
ابراهیمـی تصریـح کـرد :هـدف اصلـی ایـن سـامانه
دسـتیابی بـه اطالعـات و آمـار جوجـهریـزی ،تولید،
کشـتار و مصرف مرغ گوشـتی به منظـور ایجاد تعادل
در عرضـه و تقاضـا در جهـت کاهش نوسـانات قیمت
گوشـت مـرغ اسـت ،کـه در ایـن راسـتا جلوگیـری از
جوجهریزیهـای غیـر مجـاز و بیـش از ظرفیت مجاز
صـورت میگیـرد.
وی تصریـح کـرد :اکنـون فعالیـت  90درصـد از
مرغداریهـای فارس در سـامانه سـماصط قابل رصد
و پیگیـری اسـت و مابقـی بـه محـض رفـع مشـکل
تمدیـد پروانـه در ایـن سـامانه عضـو میگردند ضمن
ایـن کـه در تیر ماه سـال جاری در سـامانه سـماصط
فـارس بـه تعداد  5میلیـون و  841هـزار و  829قطعه
جوجـه ریـزی ثبت شـده اسـت.

به همت جوان محقق شیرازی ماهی بومی و وحشی آمازون (دیسکاس) تولید شده است

بـه همـت جـوان شـیرازی ،تولیـد ،تکثیـر و پـرورش
گونـه ای ماهـی بومـی و وحشـی آمـازون بـه نـام
دیسـکاس در روسـتای دهنـو شـیراز در حـال انجـام
ا ست .
محمـد سـعید اسـدی به عنـوان یکـی از افـراد موفق
در زمینـه پـرورش ماهیـان زینتی بـه خبرنـگار "پرتو
امیـد" ،گفت :عشـق و عالقـه به آبزی پـروری همراه
بـا تحقیـق و پژوهـش چندیـن سـاله نقـش بسـیار
مهمـی در موفقیتش داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـاالنه بیـش از 8000

قطعـه ماهـی زینتـی در مزرعـه اش تولیـد می شـود،
افـزود :ایـن ماهیـان تولیـدی علاوه بـر ایـن کـه
زینـت بخـش آکواریوم هـای داخـل کشـور شـده بـه
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس ،ترکیـه و کویـت نیز
صـادر می گـردد کـه ارزش صادراتی هـر قطعه از این
ماهـی بـا صـادرات دو بشـکه نفـت برابری مـی کند.
سـید مرتضی موسـوی کارشناس مسـئول اداره تکثیر
و پرورش مدیریت شـیالت سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس در ایـن زمینه گفـت :در حال حاضـر عالوه بر
ایـن مرکـز تعـداد  34مرکز تکثیـر و پـرورش ماهیان

زینتـی از انـواع مختلف در اسـتان فـارس فعالیت می
کننـد کـه سـاالنه با تولیـد بیـش از ده میلیـون قطعه
ماهـی زینتـی ،زمینـه اشـتغال  120نفـر فراهم شـده
است.
وی در خاتمـه بیـان داشـت :یکـی از اولویـت
هـا و برنامه هـای بلنـد مـدت مدیریـت شـیالت
برنامه ریـزی در زمینـه ترویـج فعالیـت تکثیـر و
پـرورش ماهیـان زینتـی توسـط بخـش خصوصی به
ویژه فارغ التحصیالن و توسـعه آن در سراسـر اسـتان
در برنامه هـای توسـعه پنجـم و ششـم بـوده اسـت.
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برگزاری جشنواره طبخ آبزیان
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس:

سالمت جامعه تحت تاثیر مصرف بی رویه
فست فودها و غذاهای بیرون بَر قرار گرفته است

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان سازمان شیالت ایران:

سال گذشته میزان سرانه مصرف آبزیان به 11/2
کیلوگرم رسیده است
جشـنواره طبـخ آبزیـان ویـژه کارکنـان خانم سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس در شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علـی فالحـی
مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس گفت :بـا توجه بـه اهداف و
سیاسـت های عالیه سـازمان شـیالت ایران در توسـعه
و ارتقـای فرهنـگ آبـزی مصرفـی بـه عنـوان غذای
سـالم در جامعـه و افزایـش سـرانه مصـرف همچنیـن
بـه منظـور آشـنایی عمـوم با مزایـای مصـرف آبزیان،
روش هـای شـناخت ماهـی تـازه و با کیفیـت ،معرفی
مشـاغل و فرصت هـای سـرمایه گـذاری در امـور
شـیالت و آبزیان در راسـتای حمایت از تولیدکنندگان،
در سـالی کـه بـه فرمـوده رهبـر معظـم انقالب سـال
«حمایـت از تولیـد و کاالی ایرانـی» نامگـذاری شـده
اسـت برگـزاری ایـن قبیل جشـنواره ها در دسـتور کار
قـرار دارد.
وی افـزود :بـا اقدامـات خوبی کـه از گذشـته تاکنون
صورت گرفته اسـت ،سـرانه مصرف آبزیان در اسـتان
فـارس بـه  9/4کیلـو گـرم افزایـش و بـه مصـرف
سـرانه کشـوری نزدیـک شـده اسـت ولی ایـن مقدار
تـا میانگیـن مصـرف جهانـی فاصله زیـادی دارد.
ایـن مقام مسـئول همجـواری فـارس با اسـتان های
بوشـهر و هرمـزگان و دسترسـی آسـان بـه ماهیـان
دریایـی و تنـوع آن هـا در حـوزه فـرآوری را مثبـت
ارزیابـی و تاکیـد کـرد :ایـن قابلیـت مـی توانـد در
افزایـش سـرانه مصـرف آبزیان اثـر بخش باشـد ،هر
چنـد کـه برنامه ریـزی در این راسـتا بـه اقدامات زیر
سـاختی و فعالیت هـای آموزشـی بیشـتری نیـاز دارد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن کـه در این جشـنواره
بالـغ بـر  50نفـر از بانـوان توانمنـد شـاغل در ادارات
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سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس شـرکت
کرده انـد ،بیان داشـت :این جشـنواره از کم نظیرترین
جشـنواره های برگـزار شـده در سـطح اسـتان بود که
سـفره آرایـی ،ارزش غذایـی بـاال ،خالقیـت و در نظر
گرفتـن ذائقه هـای مختلـف خصوص ًا نسـل جـوان از
ویژگی هـای بـارز آن بـود.
در ایـن جشـنواره معصومـه دسـتغیب مدیـر کل دفتر
امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری فـارس نیـز نقش
زنـان در مقولـه تغذیـه و عالقـه منـدی آن هـا بـه
حـوزه غـذا را اساسـی و موثـر قلمداد کـرد و گفت :در
عملکـرد فرهنـگ سـراهای شـهرداری از میـان همه
فعالیت هـای هنـری ،کالس هـای آشـپزی بیـش از
سـایر کالس هـا مـورد اسـتقبال بانـوان قـرار دارد.
وی بـا بیـان ایـن کـه مسـئله سلامت جامعـه تحت
تاثیـر مصـرف بـی رویـه فسـت فـود هـا و غذاهـای
بیـرون بـر قـرار گرفتـه افـزود :تبلیغـات ایـن غذاهـا
خیلـی بیشـتر از فعالیت هایـی اسـت کـه بـه صـورت
علمـی و تخصصـی در ایـن حـوزه صورت مـی گیرد،
بنابرایـن برگـزاری جشـنواره طبخ آبزیـان و این گونه
فعالیـت هـا از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت.
مدیـر کل دفتـر امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری
فـارس با اشـاره بـه اهمیـت افزایش دامنـه اطالعات
زنـان در بخش طبخ آبزیان پیشـنهاد کرد :شـهرداری
شـیراز یکـی از فرهنـگ سـراهای خود را بـه آموزش
طبـخ آبزیـان و آموزش های تخصصی بانـوان در این
حـوزه اختصـاص دهـد و بـا تبلیغـات وسـیع ،اشـاعه
فرهنـگ آبـزی مصرفـی و ارتقـای سـرانه مصـرف
غذاهـای دریایـی را رقـم بزند.
در ادامـه ایـن جشـنواره عیسـی گلشـاهی مدیـر کل
دفتـر بهبـود کیفیـت و فـرآوری آبزیـان سـازمان

شـیالت ایـران ،بـا بیـان این که سـال گذشـته میزان
سـرانه مصـرف آبزیـان بـه  11/2کیلـو گـرم رسـیده
اسـت ،بهترین راه حل سلامت جسـمانی و بهداشـت
روانـی را در اصلاح روش های تغذیه دانسـت و تاکید
کـرد 33 :درصـد از پروتئیـن گوشـتی سـبد خانوارهـا
بایـد ماهی باشـد و بـرای رسـیدن به این هـدف باید
از آبزیـان گروه هـای مختلـف اسـتفاده شـود .
وی بـا اشـاره بـه فوایـد غذاهـای دریایـی و اهمیـت
گنجانـدن آن در سـبد غذایی ،اهمیت مصـرف آبزیان
در کـودکان را یـادآوری و افزود :حتـی اگر پدر یا مادر
بـه هـر دلیلی مصرف کننـده آبزیان نیسـتند ،نباید آن
را از برنامـه غذایی بچه هایشـان حـذف و ذائقه آن ها
را تغییـر دهند.
گلشـاهی گفـت :بـا مصـرف فقـط  85گـرم گوشـت
ماهـی ،خواصـی معـادل  170گـرم گوشـت سـفید و
 200گـرم گوشـت قرمـز بـه بـدن مـی رسـد.
گفتنـی اسـت در حاشـیه ایـن جشـنواره ضمن پخش
کلیپ هـای شـاد ،مسـابقه نقاشـی کـودکان بـا هدف
آشـنایی بـا آبزیان بـه عنوان غـذای سلامتی برگزار
شـد و همچنین گروه سـرود و موسـیقی به هنرنمایی
پرداختـه کـه باعـث شـادی حاضریـن و شـور و حال
خاصی به مراسـم شـدند.
در پایـان غذاهـای تهیـه شـده در جشـنواره توسـط
هیئـت داوران مـورد ارزیابـی قرار گرفـت و به ترتیب
نجـم النـاز طبیـب زاده ،زینـب السـادات مقبلـی زاده،
رویـا فرهمنـد و مریـم جبـاری به عنـوان  4نفـر برتر
انتخـاب شـدند و جوایـز ویـژه ای را دریافـت کردنـد.
همچنیـن از سـوی مدیریت شـیالت به تمام شـرکت
کننـدگان به رسـم یادبـود هدیه ای اهداء شـد.

برگزاری جلسه هم اندیشی توسعه بازار آبزیان در استان فارس

در جلسـه ای بـا حضـور رحیمـی مدیـر توسـعه
بازرگانـی ،صادقـی مدیرصنایـع تبدیلـی و غذایـی
سـازمان ،فالحـی مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،مدیـر عامـل
اتحادیـه ماهیـان سـردابی ،معـاون اتحادیـه مـرغ
و ماهـی و تعـدادی از صاحبـان صنایـع شـیالتی
اسـتان در سـالن کنفرانـس ایـن مدیریـت ،مسـائل
و مشـکالت بازار آبزیان مورد بررسـی قـرار گرفت.
در ابتـدای جلسـه فالحـی ،وضعیت موجـود صنایع
شـیالتی و بازار آبزیان اسـتان را تشـریح و به وجود
توانمنـدی هـا و پتانسـیل های شـیالتی اسـتان از
قبیـل صـادرات و اهمیت توسـعه بـازار محصوالت
شـیالتی در راسـتای افزایـش سـرانه مصـرف،
همچنیـن احـداث بازارهـای جدیـد و اهتمـام در
تولیـد محصـوالت صادرات محور در اسـتان اشـاره
نمو د .
در ادامـه عیـدی نماینـده اتحادیـه مـرغ و ماهـی
خواسـتار از سـرگیری کمک هـای ترویجـی
شـیالت جهـت ارائـه تجهیـزات عرضـه ،نگهداری

و همچنیـن اعطای تسـهیالت مورد نیـاز به منظور
سـاماندهی وضعیـت مراکز عرضـه آبزیان بـه ویژه
مراکـز عمـده فروشـی و اسـتفاده از نقطـه نظـرات
اعضـای اتحادیـه درخصـوص انتقال مراکـز عرضه
بـه بـازار جدید شـدند.
هوشـمندی مدیـر عامـل اتحادیـه ماهیان سـردابی
اسـتان فارس بـه دو موضـوع عمده و مهم شـامل:
ضـرورت حمایت بیشـتر از تولیـد کنندگان و اصالح
مکانیسـم قیمت گـذاری اشـاره نمود.
عامـری مدیـر عامـل شـرکت زاگـرس جنوبـی
بـا اشـاره بـه تاریخچـه شـیالتی اسـتان فـارس و
موقعیـت شـهر شـیراز به عنـوان پایانـه محصوالت
شـیالتی در گذشـته ،بـه مشـکالت ایـن صنعـت
اشـاره و پیشـنهاداتی جهـت رفـع آن هـا ارائه نمود
اظهـار داشـت :حفـظ و ارتقای کیفیت زنجیره سـرد
در تمامـی مراحـل نگهداری و حمـل و نقل آبزیان،
ارائـه برنامه هایـی در جهت افزایش مصرف سـرانه
آبزیـان از طریق عرضه محصـول با کیفیت مطلوب
و قیمـت مناسـب ،حمایت و پشـتیبانی گسـترده ی

دسـتگاه های متولـی در جهـت معرفـی محصوالت
شـیالتی اسـتان ،بـه مراکـز دولتـی دارای تغذیـه
گروهـی ،جلوگیـری از ورود بـی رویه ماهـی تیالپیا
به اسـتان فـارس و رتبه بندی محصـوالت فرآوری
شـده از جمله موارد بهبود وضعیت شـیالت اسـتان
فـارس می باشـد.
در ادامـه ایـن جلسـه رحیمـی گفـت :اهتمـام در
ایجاد انسـجام بیشـتر میان سـه راس مثلث صنعت
شـیالت شـامل تولید کنندگان ،واحدهـای فرآوری
و بـازار مصـرف ،تکـرار جلسـات به صـورت ماهانه
بـا حضـور کارشناسـان اداره کل دامپزشـکی و ارائه
راهکار هایـی توسـط اعضـاء بـه منظـور کاهـش
قیمـت تمام شـده محصـول ،توجه جدی بـه مقوله
صـادرات آبزیـان و ارائـه اطالعـات مـورد نیـاز بـه
پـرورش دهنـدگان در راسـتای تولیـد محصـوالت
صـادرات محـور در مـزارع پرورشـی اسـتان مطابق
بـا سـلیقه بـازار مصـرف کشـورهای هـدف ،امکان
الـزام مراکـز اداری و خدماتـی دارای تغذیه گروهی
بـه اسـتفاده از محصـوالت تولیـد شـده در اسـتان
در شـرایط برابـر ،عـدم امـکان مداخلـه مدیریـت
توسـعه بازرگانـی در قیمـت گـذاری محصـوالت
و حاکـم بـودن معادلـه سـنتی عرضـه و تقاضـا بـر
تنظیـم قیمت هـا و انجام هماهنگـی الزم از طریق
مدیریـت ترویـج در راسـتای تبلیغـات بـدون هزینه
بـا توجـه بـه نقـش موثـر آن در بـاال بردن سـرانه
مصـرف از جملـه راه کارهـای موثـر در مقابلـه بـا
چالش هـای بخـش شـیالت مـی باشـد.
در پایـان صادقـی مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی
ضمـن ابـراز همـکاری در تمـام مـوارد مطـرح
شـده حمایـت خـود را از اجـرای طـرح رتبـه بندی
محصـوالت تولیـدی و ایجـاد کارخانجـات فرآوری
بـه منظـور تولیـد محصـوالت متنـوع شـیالتی
صـادرات محـور اعلام نمـود.

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان رابط شیالت شهرستان ها

بـه منظـور تعامـل هرچـه بیشـتر بیـن مدیریـت
شـیالت و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرستان های
اسـتان فـارس و در اجـرای برنامـه هـا بـر اسـاس
اولویت هـای شیالتی«جلسـه هماهنگـی امـور
شهرسـتان ها» بـا حضـور تعـدادی از کارشناسـان
رابـط شـیالت در سـالن جلسـات ایـن مدیریـت
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت شـیالت و
امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،علی فالحی مدیر شـیالت و امـور آبزیان

ایـن سـازمان گفـت :توجـه بـه کاهـش تاثیـرات
خشکسـالی ،نظـام منـد کـردن فعالیت هـای
ترویجـی و آموزشـی در امر تولید آبزیـان و ایجاد
فرصـت در حـوزه بـازار عرضه و صنایع شـیالتی
وابسـته از اولویت هـای ایـن مدیریـت می باشـد.
وی افـزود :بـا برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده
بهینـه از ظرفیـت هـا و توانمنـدی تشـکل ها
خصوصـ ًا اتحادیـه آبـزی پـروران ،مدیـران پهنـه
و بخـش خصوصـی مـی تـوان بـه ایـن اهـداف
دسترسـی پیـدا کـرد.
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سرمایه گذاری بیش از
 7489میلیارد ریال در
حوزه صنایع کشاورزی
استان فارس
تاکنـون بیـش از  7489میلیـارد ریال در حـوزه صنایع
کشـاورزی اسـتان فارس سـرمایه گذاری شـده است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مهـدی صادقـی
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان این مطلـب گفت:
 646واحـد تولیـدی در اسـتان فـارس در حـال تولیـد
مـی باشـند و در صورتی کـه با ظرفیت کامـل فعالیت
نماینـد بالـغ بـر  3748هـزار تـن مـاده خـام را جـذب
شـده و اشـتغال  8877نفـر را ایجـاد کـرده انـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتان فـارس رتبـه سـوم در
جـذب مـواد خـام کشـاورزی در کشـور را دارد ،افزود:

26

از اولویت هـای مدیریـت صنایـع تبدیلـی و غذایـی به
بهـره بـرداری رسـاندن  65واحـد تولیـدی سـال 97
اسـت دارد کـه در این راسـتا تـا کنون بـرای  14واحد
صنعتـی بـا ظرفیتـی بالـغ بـر  12000تـن با اشـتغال
زایـی  171پروانـه بهـره بـرداری صادر شـده اسـت و
فعالیـت ایـن واحدهـا موجب کاهـش ضایعـات بالغ بر
 4000تـن از محصـوالت کشـاورزی گردیـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :در صورتی که
شـرایط سـرمایه گذاری مناسـب و تسـهیالت به موقع
ابلاغ گـردد ایـن مدیریت نسـبت بـه ایجـاد  99واحد
صنایـع تبدیلـی و غذایی هـدف گذاری کرده اسـت.

وی بیـان داشـت :از اولویت هـای سـرمایه گـذاری در
سـال جـاری بـر مبنـای  65واحـد صنایع کشـاورزی،
ایجـاد  20واحـد سـردخانه و انبـار سـرد نگهـداری
محصـوالت کشـاورزی 24 ،واحـد صنعتـی بـا هـدف
بسـته بنـدی محصـوالت کشـاورزی 4 ،کارخانـه بـا
موضـوع فـرآوری و بسـته بندی گیاهـان دارویی و 17
واحـد صنعتـی در سـایر صنایـع می باشـد.
صادقـی در ادامـه اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه وقـوع
خشکسـالی و کاهـش میـزان تولیـدات کشـاورزی و
ایـن کـه محصـوالت برداشـت شـده پس از برداشـت
دچـار افـت کیفیـت و کمیـت مـی گردنـد ایجـاد
واحدهـای صنایـع غذایـی از مهم تریـن راه های حفظ
محصـوالت تولیـدی و جلوگیـری از فسـاد پذیـری و
کاهـش ضایعـات محصـوالت کشـاورزی می باشـد.
وی تصریـح کـرد :ایجـاد واحـد صنایـع تبدیلـی و
غذایـی علاوه بر این که از فسـاد پذیـری محصوالت
کشـاورزی جلوگیـری می کنـد سـبب افزایـش
مانـدگاری ،افزایـش ارزش افـزوده اقتصـادی بـرای
تولیـد کننـدگان می گـردد.

کاهش  4هزار تنی ضایعات
کشاورزی در فارس

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

ضایعـات کشـاورزی در اسـتان فـارس  4هـزار تـن کاهش
داشـته است.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،مهـدی صادقـی مدیـر
صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :اسـتان فـارس بـا  646واحـد
تولیـدی صنایـع تبدیلـی و غذایی ،رتبه سـوم در جذب ماده
خـام کشـاورزی را در کشـور به خـود اختصاص داده اسـت.
وی افـزود :در صورتیکـه ایـن واحدهـا بـا ظرفیـت کامـل
فعالیـت کننـد ،بالغ بـر  3میلیـون و  748هزارتن مـاده خام
جـذب شـده و اشـتغالزایی جهـت  8هـزار و  877نفـر را
دارند.
صادقـی بـا اعلام ایـن کـه  65واحدتولیـدی در سـال
 97بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید ،بیـان داشـت :ایـن
واحدهـا شـامل  20واحـد سـردخانه و انبـار سـرد نگهداری
محصـوالت کشـاورزی 24 ،واحـد صنعتـی بـا هـدف
بسـتهبندی محصـوالت کشـاورزی 4 ،کارخانـه بـا موضوع
فـرآوری و بسـتهبندی گیاهـان دارویـی و  17واحد صنعتی
در سـایر صنایـع اسـت.
وی تصریـح کـرد :تاکنـون  14واحـد صنعتـی بـا ظرفیـت
بیـش از 12هـزار تـن و اشـتغالزایی  171نفـر پروانـه
بهرهبـرداری گرفتـه انـد کـه فعالیـت ایـن واحدهـا موجب
کاهـش ضایعـات بـه میزان بالـغ بر  4هزار تـن محصوالت
کشـاورزی شد.

شـرکت لبـن دوش
دامـک کـوار بـا حضور
محمـد مخبـر رئیـس
سـتاد اجرایـی فرمـان
حضـرت امـام (ره) و
حمایـت بنیـاد برکـت،
اسـتاندار فـارس و
رییـس سـازمان جهـاد
فـارس
کشـاورزی
گشـایش یافـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتو امیـد" ،محمدجعفـر ملکزاده مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان
کـوار بـا بیـان اینکـه شـرکت لبـن دوش دامک کوار بـه دلیل مشـکل سـرمایه در گردش
و عـدم وجـود دسـتگاههای مناسـب تولیـد محصـوالت متنـوع لبنی بـه مدت  4سـال غیر
فعـال بـود ،گفـت :هم اکنون این شـرکت با سـرمایه حـدود  110میلیـارد ریـال راه اندازی
شـد و کلیـه فرآوردههـای لبنـی را به بـازار عرضـه میکند.
وی افـزود :ایـن شـرکت در راسـتای طـرح توانمندسـازی اقتصـادی و اشـتغالزایی بنیـاد
برکـت و بـا سـرمایه گـذاری  44میلیـارد ریالـی سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امـام(ره) به
بهرهبـرداری رسـید کـه جهـت راه انـدازی مجـدد از وام  12میلیارد ریالـی از محل صندوق
توسـعه ملـی نیز اسـتفاده کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :شـرکت لبـن دوش دامک کـوار ظرفیـت دریافت 50
تن شـیر در روز را دارد که برای  44نفر اشـتغال مسـتقیم و  150نفر اشـتغال غیرمسـتقیم
در منطقـه ایجـاد خواهد کرد.
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کارخانه تولید فرآوردههای لبنی در کوار
گشایش یافت

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

در سال زراعی آتی  17/2درصد از کشت گندم
فارس به کشت کلزا اختصاص داده می شود
همایـش برنامـه ریـزی کشـت شـتوی و آمـوزش مروجیـن مسـئولین پهنه جهت
شهرسـتان های شـمالی اسـتان ،با حضـور رییس سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
و شـرکت بیـش از  200نفـر از کارشناسـان ،مدیـران ،مروجیـن و مسـئولین پهنـه
برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمد مهـدی قاسـمی رییس سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان ایـنکـه در چارچوب بهبـود مسـتمر ناگزیر به
آسـیب شناسـی هسـتیم ،گفـت :ایـن همایـش بـه منظـور آسـیب شناسـی و بـه
کارگیـری تجـارب و دسـتاوردها در کشـتهای قبلـی بـه خصـوص کلـزا اسـت.
وی افـزود :از آنجایـی کـه تامیـن امنیـت غذایـی و دسـتیابی به پایـداری تولید بر
عهـده بخـش کشـاورزی بوده و در شـرایط فعلی ابـر چالش خشکسـالی حاکم بر
جامعـه ،بخـش کشـاورزی را بیـش از هـر بخـش دیگـری در گیر کـرده ،بنابراین
تمرکـز بـر کاهـش مصـرف آب و برنامه ریـزی در ایـن زمینـه امـری ضـروری
است.
ایـن مقـام مسـئول با یـادآوری مجدد ضرورت توسـعه کشـت کلزا ،اظهار داشـت:
وابسـتگی بیـش از  ۹۰درصـدی کشـور در تامین روغـن خوراکی به خـارج ،خروج
بیـش از  ۵میلیـارد دالر ارز کشـور و عـدم تامیـن روغن با کیفیت مطلوب ،کاشـت
دانه هـای روغنـی در یـک برنامـه ده سـاله بـا هـدف رسـیدن بـه خوداتکایـی 80
درصـدی در تولیـد روغـن در دسـتور کار وزارت جهاد کشـاورزی قـرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه گنـدم قوت الیمـوت به عنـوان محصـول اسـتراتژیک
مـی باشـد کـه در صـورت عـدم تولیـد آن در کشـور گلوگاهـی جهت تحت فشـار
قـرار دادن از جانـب کشـورهای بیگانه خواهد بـود این محصول اسـتراتژیک بوده،
بیـان داشـت :کلـزا براسـاس تحقیقـات یکـی از مسـتعدترین دانه هـای روغنی در
پایـداری گنـدم اسـت بنابرایـن قیمـت گذاری ایـن محصول اساسـی بـه گونه ای
صـورت گرفتـه که تولیـد  2تن کلزا معـادل تولید  3.5تـن گندم درآمـد زایی دارد.
قاسـمی خاطر نشـان کرد :در اسـناد باال دسـتی ،در توصیه ها و اسـتراتژی کشـت
و کار ،کلـزا بـه عنـوان یـک محصـول اساسـی در الگـوی کشـت قـرار گرفته که
بایـد مزیـت نسـبی آن در شـرایط اقلیمـی مناسـب بـا محصوالت صیفی همسـان

با خود مقایسـه شـود.
وی یادآور شـد :در سـال آتی  17/2درصد از کشـت گندم اسـتان فارس به کشـت
کلـزا اختصاص داده خواهد شـد.
قاسـمی بـا بیـان ایـنکـه آب های زیـر زمینی طـی سـالیان متمادی ذخیره شـده
و قـرار نیسـت بـدون در نظـر گرفتـن نسـل های آینـده بیرویـه مصـرف شـود،
افـزود :بـه دلیل ضـرورت صرفه جویی در مصرف آب ،از حامیان اساسـی مسـلوب
المنفعـه کـردن چاه هـای غیرمجـاز و کنتـور دار کـردن چاههـای مجاز هسـتیم.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت :بـه هیـچ عنـوان کشـت شـتوی و صیفـی پی
در پـی مـورد تاییـد نیسـت ،بـه منظـور تامیـن امنیـت غذایـی جامعـه محصوالت
جایگزیـن در الگـوی کشـت ماننـد کلـزا بـا اجـرای آبیـاری نویـن در دسـتور کار
قـرار دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کنـار مسـائل و مشـکالت راهکارهـا نیـز ارائـه شـود،
افـزود :بـه عنـوان مثال توسـعه کشـت جو در شـرایط فعلی بـه عنوان گیـاه مقاوم
بـه شـوری به تامیـن معیشـت کشـاورزان کمک مـی کند.
قاسـمی خطـاب بـه مدیـران شهرسـتانها و پهنـه هـا تاکیـد کـرد :در تامیـن بذر
کلـزا مشـکلی وجـود نـدارد ،تسـهیالت سـلف کلـزا نیـز از همیـن ابتـدا پیگیـری
میشـود ،بنابرایـن بـا عزمـی جـزم در توجیـه کشـاورزان و توسـعه کشـت کلـزا با
ارائـه بسـته حمایتـی اقـدام نماییـد.در خاتمـه از آنها خواسـت با برنامـه محوری،
همـکاری و هـم افزایـی؛ اسـتراتژی های مـدون در وزرات جهـاد کشـاورزی را
دنبـال نماینـد و بـا اسـتفاده از تجارب سـایرین ،شـناخت نقاط قوت و ضعـف ،ارائه
بـرش شهرسـتانی و گانـت چـارت اجرایـی در توسـعه کشـت محصوالت شـتوی
گام بردارنـد.

معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس :جای نگرانی برای تامین مرغ مورد نیاز بازار نیست
جـای نگرانـی بـرای تامیـن مـرغ مـورد نیـاز بـازار
نیسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،صمـد رنجبـری
معـاون مدیریـت توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس با بیـان این مطلـب گفت:
بـا توجه بـه زیرسـاختهای ذخیـرهای که در اسـتان
وجـود دارد جـای نگرانی بـرای تامین مرغ مـورد نیاز
نیست .
وی ضمـن بیـان نوسـانات قیمـت مـرغ در بـازار در
هفته هـای اخیـر ،افـزود :ایـن سـازمان بـا رویکـرد
حمایـت از تولید کننـده و مصرف کننـده ،روزانه بازار

مـرغ را رصـد نموده و در مـواردی که بازار با نوسـان
قیمـت مواجـه میگردد ،نسـبت به تنظیم بـازار اقدام
مـی کند.
رنجبـری بـا اشـاره بـه روند افزایشـی قیمـت مرغ در
هفته هـای اخیـر ،تصریـح نمـود :بـا توجـه بـه اینکه
 80تـا  85درصـد از نهادههـای تولیـد مـرغ وارداتـی
بـوده افزایـش قیمـت مـرغ متاثـر از نوسـانات قیمت
نهـاده ها و ارز اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان ایـن کـه بـه منظـور
جلوگیـری از ضـرر و زیـان تولیدکننـدگان ،شـرکت
پشـتیبانی امـور دام اسـتان مـازاد مـرغ تولیـدی را

خریـداری و جهـت عرضـه در زمانهایـی کـه بـا
افزایـش تقاضـای بـازار روبـرو هسـتیم ماننـد مـاه
محـرم و یـا روزهـای پایانـی سـال ،نگهـداری مـی
کنـد ،خاطر نشـان کرد :میـزان جوجه ریـزی و حجم
تولیـد مـرغ در فـارس در حـد میـزان مصـرف درون
اسـتانی اسـت و با توجه به زیرسـاختهای ذخیرهای
کـه در اسـتان وجـود دارد جـای نگرانی بـرای تامین
مـرغ مـورد نیاز نیسـت.
وی در خاتمـه تصریـح کرد :تامین منافـع تولیدکننده
و جلوگیـری از ضـرر و زیـان مصـرف کننـده هـدف
نهایـی تنظیم بازار محصوالت کشـاورزی می باشـد.
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برگزاری گردهمایی مسئوالن آب و خاک
مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های
استان فارس

گردهمایـی مسـئوالن آب و خـاک
مدیریت هـای جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان های اسـتان فـارس
برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امید"؛
اسلامی مدیـر آب و خـاک و امور
فنـی و مهندسـی سـازمان جهـاد
کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیان
ایـن مطلـب گفـت :در ایـن کارگاه
آموزشـی در قالـب نحـوه هزینـه
کـرد اسـناد خزانه اسلامی ،برنامه ریـزی اعتبارات سـال  97و همچنین تاکید
بـر پـی گیـری پروژه هـای نیمـه تمـام آب و خـاک مطـرح گردیـد.
وی ضمـن تاکیـد بر نظـارت کامل پروژه هـای عمرانی خواسـتار برنامه ریزی
اعتبارات سـال  97و دیون اعتبارات سـال  96شـد.
در ادامـه ایـن گردهمایـی زریـن بـال معاون مدیریـت آب و خـاک و امور فنی
و مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ضمن ارائه نحوه بررسـی
صـورت وضعیـت پروژه هـای عمرانی و زیـر بنایی آب و خاک ،مسـائل مربوط
بـه صدور اوراق اسـناد خزانه اسلامی جهت پرداخت حق الزحمـه پیمانکاران،
بیمـه و حسـن انجـام کار را به صورت نرم افزار محاسـباتی تشـریح کرد.
در ادامـه هژبـری مدیـر امـور مالـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس
نیز ضمن تبیین زمان سـر رسـید اوراق اسـناد خزانه اسلامی و شـرایط حفظ
قـدرت خریـد و اعتبـارات سـال جـاری از مسـئوالن شهرسـتان هـا خواسـت:
پیمانـکاران را در خصـوص شـرایط ویـژه اوراق اسـناد خزانـه اسلامی توجیه
کنند .

خدمتی دیگر به دامداران سنتی استان فارس
از ایـن پـس دامـداران سـنتی
اسـتان فـارس پروانه هـای صادره
خـود را بـه مراکـز مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان
فـارس ارائـه مـی دهنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو
امیـد" ،سـید جـواد امامی مسـئول
صدورپروانـه هـا و مجوزهـای
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس بـا بیـان این مطلـب گفت:
پیشـنهادی مبنـی بـر ارسـال پروانه هـای صـادره دامداری هـای سـنتی بـه
مراکـز مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان فارس ارائـه و مورد
موافقـت گرفـت و در حـال حاضر این مهم اجرایی شـده اسـت و تاکنون بیش
از  200مـورد از ایـن گونـه پروانـه ها از طریق مراسلات اداری به شهرسـتان
هـا ارسـال شـده اسـت.
وی افـزود :صـدور مجـوز دامـداری روسـتایی حسـب مـوارد منـدرج در کتاب
نظـام جامـع دامپـروری کشـور و به منظـور اجـرای برنامه ها و سیاسـت های
ابالغـی سـاالنه از وزارت متبـوع انجـام مـی گیرد.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :از دسـت آورد هـای ایـن راه کار کـه
همسـو بـا اهـداف مـدل تعالـی سـازمانی مـی باشـد و در جهت جلـو گیری از
اتلاف هـا مـی تـوان به مـواردی همچـون :صرفه جویـی در مصـرف انرژی،
تسـهیل در کار و تکریـم اربـاب رجـوع ،کاهـش هزینـه تـردد متقاضیـان از
شهرسـتان هـا بـه مرکز اسـتان و همچنین کاهـش خطرات احتمالی ناشـی از
آن ،افزایـش سلامت در سـطوح مختلـف اداری ،کاهـش زمـان انجـام برخی
از فرآیندهـا ،ایجـاد عدالـت در بهـره منـدی تمام مناطـق از منابـع و امکانات،
افزایـش سـطح رضایـت عمومـی بهـره بـرداران و اطلاع رسـانی در مراحـل
صـدور پروانـه از طریـق پیامـک بـه تلفن همـراه متقاضیـان اشـاره نمود.

براي اولين بار در استان فارس

دوره آموزشي ويژه مسئولين فني و كارشناسان آزمايشگاه هاي آب و خاك برگزار شد
بـراي اوليـن بار در اسـتان فـارس دوره آموزشـي ويژه
مسـئولين فنـي و كارشناسـان آزمايشـگاه هـاي آب و
خـاك برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،محمـد مهـدی
غیاثـی مسـئول دفتر محيط زيسـت و سلامت غذا در
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس بـا اعالم این
خبـر گفـت :افزايش سـطح سلامت جامعه بـا اولويت
توليـد محصول گواهي شـده از راهبـردي ترين برنامه
توسـعه پايدار اسـت.
وی افزود :اقدامات آموزشـي در اين راسـتا ،بر اسـاس
تفاهـم نامـه “ طـرح ارتقـای سلامت محصـوالت
كشـاورزي بيـن مدیریـت حفـظ نباتـات ،مدیریـت
هماهنگـی ترويـج سـازمان جهـاد کشـاورزی و مرکز
تحقيقـات و آموزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس
“ بـا مشـاركت دفتـر محيـط زيسـت و سلامت غـذا
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در سـه دوره  4روزه و يـك كارگاه يـك روزه در نظـر
گرفته شـده اسـت كـه دو دوره تـا كنون برگزار شـده
ا ست .
ایـن مقام مسـئول خاطر نشـان کـرد :بـرای اولین بار
در اسـتان فـارس ،کارشناسـان آزمایشـگاه های آب و
خاک سراسـر اسـتان ،بـا تدریس متخصص اسـتاندارد
از سـازمان ملی اسـتاندارد  -پژوهشـگاه اسـتاندارد ،در

زمینـه آشـنایی بـا اسـتانداردهای کشـاورزی از جملـه
 ،GAPروش نمونـه بـرداری از خـاک ،آب و گیـاه و
اسـتفاده از تجـارب پیشکسـوتان آزمایشـگاه های آب
و خـاک اسـتان آموزش دیدنـد و در پایان بـا برگزاری
جلسـه پرسـش و پاسـخ چالـش هـا و راه کارهـای
مربوطـه ،مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
وی بیان داشـت :آمـوزش بیش از  530نفر در دسـتور
کار اسـت کـه تا کنـون  260نفر طـی دو دوره  4روزه
و یـک کارگاه یـک روزه آمـوزش دیـده انـد و در نیمه
دوم مردادمـاه ادامه برنامه آموزشـی اجرایی می شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه اسـتان فـارس از اسـتان های
پیشـرو در تولیـد محصـول گواهـی شـده اسـت و بـه
منظـور پیشـبرد اهـداف سـازمانی و پتانسـیل های
مثبـت موجـود حتـی برنامـه توسـعه کشـت ارگانیـک
را در دسـتور کار دارد.

برگزاری دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی
دوره آموزشـی تفسـیر عکس هـای هوایـی برگـزار
شد .
در راسـتای اجـرای قانـون رفـع تداخلات اراضی و
قوانیـن مـوازی در عرصه هـای کشـاورزی که یک
کار پیچیـده و حقوقـی در حـوزه زمیـن مـی باشـد
و وزارت متبـوع در حـال اجـرای ایـن قانـون اسـت
و نیـز حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی و به
منظـور حفـظ حقـوق دولت و بهـره بـرداران بخش
کشـاورزی ،یـک دوره کالس آموزشـی سـه روزه
تفسـیر عکس هـای هوایی بـا حضور کلیه روسـای
ادارات امـور اراضـی  30شهرسـتان اسـتان فـارس
و روسـای ادارات سـتادی در محـل سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس برگـزار گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس؛ در ایـن
دوره بـا عنایـت به این کـه جهاد کشـاورزی مکلف
اسـت بـا همکاری سـازمان ثبـت اسـناد و امالک و
منابـع طبیعـی نسـبت بـه رفـع تداخلات ناشـی از

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در باغشهرهای شیراز

تخریـب سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در
باغشـهرهای نشـاط و کوهپایه واقع در حومه شیراز
بـا حضور نماینده دادسـتان عمومـی و انقالب مرکز
فـارس ،مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز،

روسـای پاسـگاههای پل فسـا و بیـدزرد ،نمایندگان
بخشـداری مرکـزی ،منابـع طبیعی و آبخیـزداری و
شـرکت آب منطقـه ای شـیراز اجرا شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،علـی ارغـون

اجـرای قوانیـن و مقـررات مـوازی در اراضـی ملی،
دولتـی و مسـتثنیات اشـخاص اقـدام و پـس از رفع
مـوارد اختالفـی نسـبت بـه اصلاح اسـناد مالکیت
و صـدور اسـناد اراضـی کشـاورزی اقـدام نمایـد،
درخصـوص عکس هـای هوایـی پوششـی کشـور
در دو دهـه  40و  ،70اصـول و مبانـی اسـتخراج
اطالعـات از عکس هـای هوایـی و اسـتفاده از
استریوسـکوپ آیینـه ای و جیبـی آموزش داده شـد
و مسـائل مختلـف مـورد بحـث و تبـادل نظـر قرار
گر فت .
الزم بـه ذکـر اسـت که برای شـرکت کننـدگان در
ایـن دوره پـس از برگزاری آزمون ،گواهی آموزشـی
صادر خواهد شـد.

مدیـر امـور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :در پـی اجرای گشـت
همپوشـان اسـتان  26قطعه باغشـهری به مساحت
حـدود  50هـزار متـر مربـع قلـع و قمع شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قلـع و قمـع مذکـور بـه
اسـتناد تبصـره  2مـاده  10قانـون حفـظ کاربـری
صـورت گرفتـه اسـت  .افـزود :هـم زمـان چندیـن
چـاه موجـود در ایـن مجموعههـا پلمـپ شـدند.
ایـن مقـام مسـئول خاطر نشـان کرد :اجـرای حکم
سـاخت و سـاز غیـر مجاز صـورت گرفت.

اقدامات دبیرخانه هیات نظارت ماده  33قانون حفاظت استان فارس
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت امـور اراضی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،جلسـه
کمیسـیون مـاده  33اسـتان فارس با حضـور رئیس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس ،مدیـر کل منابع
طبیعـی و آبخیـزداری ،مدیـر امـور اراضـی اسـتان،
رئیـس دسـتگاه اجرایـی صـادر کننـده موافقـت
اصولـی و یـک نفـر نماینـده در رشـته مربوطـه بـه
طـرح در محـل سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس
برگـزار گردید.
این جلسـه بـه منظـور نظارت بـر اراضـی واگذاری
جهـت اجـرای طرح هـای کشـاورزی ،دامپـروری و
سـایر طرح هـای غیر کشـاورزی و تشـخیص تعلل
یـا تخلـف و عـذر موجه مجریـان طرح هـا و تعیین
درصـد عملیات انجام شـده تشـکیل شـد.

در ایـن نشسـت از مجمـوع  21پرونـده واصلـه به
دبیرخانـه هیـات که  65/5هکتار از اراضی اسـتان
را شـامل مـی شـود 4 ،مـورد از طـرح هـا مـورد
تائیـد قـرار گرفـت و  7مـورد تمدید قـرارداد اجاره

شد .
 7مـورد فسـخ قـرارداد صـورت پذیرفـت و  3مـورد
نیـز تصمیـم در خصـوص بازدید مجـدد آن ها مورد
تاییـد اعضای کمیسـیون قـرار گرفت.
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تجلیل از خبرنگاران

از رسـانه هـا و خبرنـگاران برگزیـده بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس در 7
بخـش تجلیل شـد.
بـه مناسـبت هفتـه خبرنـگار و به دلیـل ارج نهـادن به مقـام شـامخ خبرنگاران
بخـش کشـاورزی در اسـتان فـارس از آن هـا همچو سـنوات گذشـته ولی این
بـار بـا اقدامـی جدیـد توسـط سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس تجلیل
بـه عمـل آمد.
بـه گـزارش "پرتـو امید" در ایـن اقدام خبرنـگاران از چند عرصـه تولیدی بخش
کشـاورزی و بزرگتریـن مرکز آموزش کشـاورزی کشـور بازدید کردند.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت این گـروه پـس از عزیمت به شهرسـتان پاسـارگاد
ابتـدا از مرکـز پـرورش قـارچ صدفـی مـاه مینـا بازدیـد کردنـد ایـن گـروه در
ادامـه زهـره خسـروی بانـوی کارآفرینـی کـه کارگاه تولید و بسـته بنـدی قارچ
خوراکـی در شهرسـتان پاسـارگاد را بـا سـرمایه  4میلیـارد تومانـی راه انـدازی
کـرده اسـت گفـت :کارگاه “مـاه مینا پاسـارگاد" با بهـره گیری از منویـات مقام
معظـم رهبـری در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی ،تولید و اشـتغال ،راه انـدازی و به
بهـره بـرداری رسـیده اسـت و بـا راه انـدازی ایـن کارگاه  40نفر اشـتغال زایی
مسـتقیم در منطقـه ایجـاد شـده و در حـال حاضـر تعـدادی از زنـان نیازمند به
کار منطقـه نیـز در ایـن کارگاه فعالیـت مـی کنند.
وی افـزود :ایـن کارگاه تولیـد قـارچ در زمینـی بـه مسـاحت  6هـزار مترمربـع،
زیربنـای  2هـزار مترمربـع و با  6سـالن تولید ایجـاد گردیده و تولید سـاالنه آن
معـادل  227تـن قـارچ خوراکـی دکمـه ای اسـت که علاوه بر مصـرف داخل
اسـتان بـه اسـتان هـای دیگر نیـز صادر می شـود.
بـه منطقـه قادرآبـاد شهرسـتان خرمبیـد رفتـه و از کارخانـه صنایـع تبدیلـی و
غذایـی آنوشـا به عنـوان یکـی از بزرگتریـن و مجهزترین کارخانه هـای صنایع
تبدیلـی در اسـتان فـارس بازدیـد کردند.
کیانـی مدیـر ایـن کارخانـه اظهار داشـت :ایـن کارخانه با نام شـرکت فـرآورده
هـای غذایـی کیاندیـس و برنـد تجـاری آنوشـا ،بـا داشـتن سیسـتم مدیریـت
صحیـح توانسـته اسـت گام موثـری را در تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت بردارد
بـه گونـه ای کـه با تولیـد فرآورده هـای غذایی از جملـه  :خیارشـور ،رب گوجه
فرنگـی ،ترشـیجات و زیتـون از سـال  88آغـاز به کار کرده اسـت و محصوالت
تولیـدی را علاوه بر داخل کشـور به اکثر کشـورهای سـوئد ،اسـترالیا ،بحرین،
قطـر ،عمـان ،افغانسـتان ،عـراق صادر مـی کند.
سـومین عرصـه تولیـدی مـورد بازدیـد ،گلخانه هـای  1و  2هکتـاری تولید گل
شـاخه بریـده بـرادران عبدالهـی پـور بود کـه به تولیـد گل رز اختصاص داشـت
نعمـت الهـی یکـی از کارآفرینان این شهرسـتان که توانسـته اسـت سـازه های
گلخانـه را طراحـی کـرده و بسـازد و در کاهـش هزینـه هـا نقـش بـه سـزایی
داشـته باشـد گفـت :در این مـکان یک گلخانـه  2هکتاری در حـال احداث و از
یـک گلخانـه یـک هکتـاری گل رز با پایـه های هلنـدی در حال بهـره برداری
وجـود دارد کـه بـه روش "هیدروپونیـک" یعنـی بدون خـاک پرورش مـی یابد.

30
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وی افـزود :در ایـن روش صرفـه جویـی  30درصـدی در مصرف آب نسـبت به
گلخانـه هـای خاکـی انجـام مـی شـود و در ایـن گلخانه سـاالنه یـک میلیون
شـاخه گل رز بریـده تولیـد می شـود.
در ادامـه ایـن بازدیدهـا صادقـی مدیـر صنایع تبدیلـی و غذایی این سـازمان در
حاشـیه بازدیـد از کارخانـه صنایـع غذایی و در جمـع خبرنگاران اظهار داشـت:
طـرح سـند توسـعه صنایـع تبدیلـی بخش کشـاورزی در سـال جـاری تدوین و
پس از تصویب از سـوی شـورای کشـاورزی اسـتان به وزارت جهاد کشـاورزی
ارسـال و مـورد تائید قـرار گرفت.
وی تصریـح کـرد :افـق صنایـع تبدیلـی در ایـن طـرح ترسـیم شـده و در ایـن
سـند پتانسـیل تولیـد محصـوالت کشـاورزی و فعالیتهـای بالفعـل مشـخص
شـده اسـت .همچنیـن تعـداد واحدهـای صنایـع ایجـاد شـده توسـط سـازمان
جهادکشـاورزی و صنعـت و معدن ایجاد شـده بـه تفکیک هر شهرسـتان معین
شـده اسـت و خالء صنایـع تبدیلی در هر شهرسـتان ،تسـهیالت و راهکارهایی
جهـت سـهولت احـداث صنایـع مـورد نیاز در سـند دیده شـده اسـت.
ش صنایـع در بخش تبدیلی
صادقـی افـزود :برای تشـویق سـرمایهگذاران ،همای 
در شهرسـتانهای شـیراز ،مرودشـت ،سپیدان ،سروستان ،اسـتهبان و الر برگزار
شـده و تا آخر شـهریور ماه امسـال در تمامی شهرسـتانها اجرا میشـود.
صادقـی تاکیـد کـرد :بـا توجه بـه تحریمها درصـد افزایـش صادرات سـال 95
نسـبت بـه  94از نظـر ارزش 300 ،درصـد و از نظـر تنـاژ  500درصـد افزایـش
داشـته و نیـز ایـن درصـد در سـال  96نسـبت بـه سـال  95افزایش مشـهودی
نداشـته و تقریبـ ًا صـادرات ثابـت مانده اسـت.
وی افـزود :در اسـتان فـارس بیـش از  100میلیـون دالر ارزش صـادرات زیـر
پوشـش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت کـه محصول انجیـر از نظر ارزشـی و
سـبزی و صیفیجـات از نظـر وزنـی در صـدر قـرار دارنـد.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس گفـت :فارس
بـا  646واحـد تولیـدی صنایـع تبدیلـی و غذایی ،رتبه سـوم در جذب مـادهخام
کشـاورزی را در کشـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت و در صورتیکـه ایـن
واحدهـا بـا ظرفیـت کامل فعالیـت کنند ،بالغ بـر  3میلیـون و  748هزارتن ماده
خـام جـذب شـده و اشـتغالزایی جهـت  8هـزار و  877نفر را دارنـد ضمن این
کـه محصـوالت صنایـع غذایـی مـا بـه کشـورهای حـوزه خلیجفارس ،آسـیای
میانـه ،چیـن ،شـرق اروپـا ،کانـادا و دیگر کشـورها صادر میشـود.
و در ادامـه مـوزه تاریـخ طبیعـی واحد آموزشـی علـی آباد کمین در شهرسـتان
پاسـارگاد نیـز بـه عنوان اولین مـوزه تاریخ طبیعی اسـتان فارس مـکان دیگری
بـود کـه مـورد بازدید این تعـداد از اصحاب رسـانه قـرار گرفت.
پـس از ایـن بازدیدهـا علیرضا واحـدی پور رئیـس اداره روابط عمومی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ضمن یـاد و خاطر شـهید صارمی ،ایـن هفته
را گرامـی شـمرد و در ابتـدا از طـرف محمد مهدی قاسـمی رئیس این سـازمان
پیـام وی را بـه خبرنـگاران اعلام کـرد .در قسـمتی از ایـن پیام آمده بـود  :بی

تردیـد رشـد و توسـعهی فرهنگـی جامعـه و تنویـر افـکار عمومـی و اطلاع رسـانی
صحیـح و اصولـی اخبـار و اطالعـات مسـتلزم عزم جـدی خبرنگاران و راویان عشـق
و آزادی و نیـک اندیشـان عرصـه ی اطالع رسـانی اسـت.
وی در ادامـه اظهـار داشـت :برنامـه بازدیـد یـک روزه امـروز بـا هـدف ارج نهـادن
بـه مقـام شـامخ خبرنـگاران و از نزدیـک مشـاهده کـردن تلاش و زحمـات تولیـد
کننـدگان بخـش کشـاورزی در سـال تولیـد ملـی ،حمایـت از کاالی ایرانـی صورت
گرفته اسـت.
واحـدی پـور تصریـح کـرد :متاسـفانه در شـبکه های مجـازی بعضـ ًا مطالبـی عنوان
مـی شـود کـه صحیح نبـوده و سـبب تخریـب اذهـان عمومی می گـردد و اگر شـما
عزیـزان بـه عنـوان حلقـه هـای اصلـی میـان سـازمان هـا و مـردم نسـبت بـه آن
موضوعهـا اشـرافیت داشـته باشـید سـریع تر می تـوان جلوی ایـن مـوارد را گرفت و
مثـال بـارز آن تخریـب مصـرف کـردن قـارچ خوراکی بـود که لطمـات زیـادی را به
تولیدکننـدگان واحدهـای تولیـد قـارچ وارد آورد و امروز خود شـما شـاهد نحـوه تولید
آن بودید.
وی افـزود :بـا تلاش همـکاران سـازمان جهادکشـاورزی فـارس و بـه همـت شـما
بزرگـواران ایـن سـازمان در چهارماهـه اول سـال جاری ،به اسـتناد سـایت نیوز ویت،
بـا اختلاف معنا داری نسـبت به اسـتان دوم رتبـه اول درج اخبـار در خبرگزاری های
ملـی را کسـب نموده اسـت.
رئیـس روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ادامـه اسـامی
رسـانه ها و خبرنـگاران برگزیـده یکسـال اخیـر را در  7بخـش زیـر اعلام کـرد و در
خاتمـه از آن هـا تجلیـل بـه عمـل آمد.
الف) خبرنگار پیشکسوت در عرصه کشاورزی

• محمد صداقت مدیر مسئول و خبرنگار مجله کشاورز و خبرنگار دنیای اقتصاد

ب) نشریات تخصصی:

• محمد صداقت مدیر مسئول و خبرنگار مجله کشاورز و مقام اول

ج) رسانه های مکتوب:

 روزنامه خبرجنوب روزنامه افسانه -روزنامه نیم نگاه

د) خبرگزاری ها:

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

• باشـگاه خبرنـگاران جـوان صـدا وسـیمای جمهـوری اسلامی مرکـز فـارس
مقـام اول
• خبرگزاری ایانا مقام دوم
• خبرگزاری تسنیم مقام سوم

ه) خبرنگاران برتر در رسانه های مکتوب :

• فاطمه ایزدی از روزنامه خبر جنوب مقام اول
مقام دوم
• مریم مرادی از روزنامه افسانه
• سهیال ستایش از روزنامه نیم نگاه مقام سوم
و) خبرنگاران برتر خبرگزاری ها :

• مریم رضایی از باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز فارس
• محمدامین افشارپور از خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)
• ثریا ستاری از خبرگزاری تسنیم
ز) خبرنگار عکاسان برتر :

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

مقام اول
• امید منوچهری از روزنامه افسانه
• مهدی آراسته از روزنامه خبر جنوب مقام دوم
• اللـه افشـارپور از روزنامـه طلـوع و طاهـره حیاتـی از روزنامـه سـبحان مشـترک ًا
مقام سـوم
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ارزیابی روند خرید گندم و کلزا در مراکز جمع آوری این محصوالت در استان فارس
رونـد خریـد گنـدم و کلـزا در مراکـز جمـع آوری
ایـن محصـوالت در شهرسـتان های اسـتان فارس
ارزیابی شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت بازرسـي،
ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،قاسـمی
کارشـناس ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب
گفـت :پیـرو دسـتور رئیس سـازمان و بنا بـه وظیفه
ذاتـی ایـن مدیریـت ،در مرحله سـوم ارزیابی مراکز
خریـد تضمینـی گندم و کلـزا به صورت مـوردی از
مراکـز خریدی که براسـاس گزارشـات ،مشـکالتی
در نحـوه تحویـل و ثبـت اطالعـات بهـره بـرداران
ایـن محصـوالت داشـتند ،بازدیـد بـه عمـل آمـد،
عملکـرد آن ها بررسـی شـد و در جهت رفـع موانع
و مشـکالت اقدامـات الزم انجـام گردیـد.
وی افـزود :در ایـن نـوع ارزیابـی هـا علاوه بـر
مسـئولین و پرسـنل ایـن مراکـز خریـد ،عملکـرد
مسـئوالن پهنه های اراضی کشـاورزی در خصوص
ثبـت بـه موقع آمـار و اطالعـات بهره بردار ،سـطح
زیـر کشـت و برآورد میـزان تولید در واحد سـطح با
توجـه بـه پتانسـیل این محصـوالت در هـر منطقه

در دسـتور کار قرار داشـت.
قاسـمی بیان داشـت :در سـال جـاری تحویل گندم
و کلـزا صرفـ ًا از تولیدکنندگانـی صـورت می پذیرید
کـه مسـئوالن پهنه هـای اراضـی کشـاورزی در
زمـان مقتضـی ،سـطح زیـر کشـت و بـرآورد تولید
آنـان را در سـامانه جامـع پهنـه بنـدی اطالعـات
کشـاورزی ثبـت نمـوده اند.
وی اظهـار داشـت :رعایـت دسـتورالعمل هـا در
ثبـت اطالعـات و تحویـل گنـدم بـر اسـاس ایـن

اطالعـات الزامـی و در صـورت عـدم رعایـت
سـهوی و یـا عمـدی ضوابـط ،ضمـن ایجـاد
خدشـه در اطالعـات درج شـده در سـامانه،
زمینـه ایجـاد فرصـت بـرای سـوء اسـتفاده افـراد
سـودجو از دسـترنج تولیـد کننـدگان زحمـت
کـش اسـتان فراهـم می گـردد کـه ضمـن تذکـر
بـه رفـع و اصلاح رونـد ،در صـورت تشـخیص،
پیگیری هـای قانونـی بـرای برخـورد بـا خاطیـان
صـورت می گیـرد.

ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه های شهرستان های اقلید ،آباده ،سرچهان و بوانات

در ادامـه ارزیابـی عملکـرد طـرح هـا و پروژه هـای
شهرسـتانی ،عملکـرد سـاالنه مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان های اقلیـد ،آباده ،سـرچهان
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و بوانـات مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت بازرسـي،
ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات

سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،فرج اهلل عباسـی
مدیـر بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی
بـه شـکایات ایـن سـازمان گفـت :در ایـن دوره از
ارزیابـی ،طـرح هـا و پروژه هـای حوزه هـای آب
و خـاک ،زراعـت ،باغبانـی ،حفـظ نباتـات ،ترویج و
آمـوزش ،اموردام و شـیالت ،امور اراضـی ،صنایع و
مکانیزاسـیون ،مالـی و اداری ایـن شهرسـتان ها با
بررسـی مسـتندات ،گزارشـات و بازدیدهای میدانی
مطابـق بـا موافقـت نامـه مالـی ارزیابـی گردیـد.
وی افـزود :نقـاط قـوت ،نارسـایی هـا و مشـکالت
طـرح ها ،براسـاس شـاخص هـا و دسـتورالعمل ها
شناسـایی و طـی گزارش هـای تحلیلـی مجـزا بـه
مدیریـت این شهرسـتان ها ،مدیریت های سـتادی
مربوطـه و ریاسـت سـازمان اعلام گردید.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :ارزیابـی
عملکـرد طـرح ها و پروژه های سـال  96براسـاس
موافقـت نامه هـای مالـی ،دسـتورالعمل هـا و
شـاخص های تعییـن شـده مـدل تعالـی سـازمانی
انجـام مـی گیـرد و بازخـورد آن اصلاح و بهبـود
رونـد اجـرای طـرح هـا و پروژه هـای این سـازمان
می باشـد.

برگزاری دوره آموزشی اخالق در ارزیابی
دوره آموزشـی اخلاق در ارزیابـی در
مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی
و منابـع طبیعـی فـارس برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت
بازرسـي ،ارزيابـي عملكـرد و
پاسـخگويي بـه شـكايات سـازمان
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس ،محقق
زاده کارشـناس روابـط عمومـی ایـن
مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت:
ایـن دوره یـک روزه بـا برنامـه ریـزی
مدیریـت بازرسـی ،ارزیابـی عملکـرد و
پاسـخگویی بـه شـکایات و همـکاری
گـروه نوسـازی و تحـول اداری و مرکز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و
منابـع طبیعـی فـارس و بـا حضـور 45
نفـر از کارشناسـان مدیریت بازرسـی و
رابطیـن ایـن حـوزه در مدیریـت جهاد
کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان
فـارس و ادارات کل تابعـه سـازمان
برگـزار شـد.
وی افـزود :در ایـن دوره مقصـود بیگـی تعاریـف
نظـری موفقیـت ،ارزیابـی ،اهـداف ارزیابـی،

برنامه ریـزی ارزیابـی ،ارزیـاب ،ارزیابـی شـونده و
نتایـج ارزیابـی را تشـریح نمـود ،سـپس اصـول و

مفاهیـم اخالقـی که ارزیـاب در رونـد ارزیابی باید
بـه آن آراسـته باشـد را تشـریح کـرد.

ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توسط کارشناسان دفتر بازرسی ،مدیریت
عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس

کارشناسـان دفتـر بازرسـی ،مدیریـت عملکـرد و
امـور حقوقـی اسـتانداری فـارس در سـازمان جهاد
کشـاورزی حضـور یافتنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت بازرسـي،
ارزيابـي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فارس ،هوشـیار
کارشـناس ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب

گفـت :ایـن گروه بـه سرپرسـتی معاونت ایـن دفتر
بـا هـدف نظـارت و ارزیابـی عملکـرد فعالیت های
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در سـازمان جهـاد
کشـاورزی حضـور یافتـه و بـا تشـکیل جلسـه در
دفتـر معاونت توسـعه و منابع سـازمان فعالیت خود
را آغـاز کردنـد.
وی افـزود :ایـن گـروه طـی حضـور یـک هفته ای

خـود در ایـن سـازمان بـا برگـزاری مالقـات و
جلسـات متعـدد بـا معاونـت هـا و مدیریت هـای
مختلـف سـازمان ،اسـناد ،مـدارک و گزارشـات
طـرح هـا و پروژه هـای سـال  96را بررسـی و بـر
اسـاس شـاخص های اختصاصـی و عمومـی مورد
ارزیابـی قـرار دادنـد و نتایج ارزیابی خـود را پس از
بررسـی های نهایـی اعلام مـی نماینـد.

پاسخ گویی به  124فقره درخواست و شکایات مردمی در  5ماه اول سال
به  124فقره درخواسـت و شـکایات مردمی در  5ماه
اول سـال پاسـخ داده شـد .به گـزارش روابط عمومي
مديريت بازرسـي ،ارزيابـي عملكرد و پاسـخگويي به
شـكايات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس،
هوشـیار کارشـناس ایـن مدیریت با بیـان این مطلب
گفت :در راسـتای رسـالت ایـن مدیریـت در پیگیری
و پاسـخگویی به درخواسـت هـا و شـکایات مردمی،

از ابتـدای سـال تاکنـون بـه  124فقـره درخواسـت و
شـکایت پاسـخ داده شـده اسـت .وی اظهـار داشـت:
ایـن درخواسـت هـا و شـکایات در سـامانه سـامد
اسـتانداری بارگـزاری می گـردد و دسـتگاه های
مختلـف اسـتان طـی مـدت زمـان مشـخص بایـد
پاسـخگو باشـند .هوشـیار خاطـر نشـان کـرد :ایـن
مدیریـت توانسـت مطالبـات مردمی را کـه در بخش

کشـاورزی این سـامانه مطرح می گردد ،بـا همکاری
بخش هـای مربوطـه در زمـان مقرر پاسـخ دهد .وی
تصریـح کـرد :علاوه بـر ایـن سـامانه ،هـم وطنـان
عزیـز مـی تواننـد مطالبـات و درخواسـت های خـود
را از طریـق سـامانه خدمـات الکترونیک رسـیدگی به
شـکایان وزارت جهـاد کشـاورزی بـه آدرس www.
 eserice.maj.irپیگیـری نماینـد.
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جلسه مشترک حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره
ایثارگران ،سـرهنگ پاسـدار «حمیدرضا
گرامـی» مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر
ارزش هـای دفـاع مقـدس فـارس و
هیئـت همراه در جلسـه ای مشـترک با
حضور رییس سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس ،سـید مهـدی عاشـوری نماینده
مشـاور وزیـر در کمیسـیون ایثارگـران،
همـکاران اداره امـور ایثارگران سـازمان
و اعضـای کانـون سنگرسـازان بـی
سـنگر فـارس شـرکت کـرد.

در ابتـدا ایـن جلسـه محمـود باغبانـی
رییـس اداره ایثارگـران سـازمان جهـاد
کشـاورزی ،گزارشـی از مستندسـازی
اسـناد و آثـار دفـاع مقـدس ،گـردآوری
اطالعـات ،تدویـن دانـش نامـه جنگ
جهـاد و دیگر فعالیتهای صـورت گرفته
توسـط ایـن اداره ارائـه داد.
در ادامـه علـی محمـد اصغـری نماینده
کانـون سنگرسـازان بـی سـنگر فارس،
عملکـرد این کانون را بـه عنوان بازوی
فرهنگـی اداره ایثارگـران در راسـتای

نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس شـرح
داد.
سـپس محمدمهـدی قاسـمی رییـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس بـا
بیـان اهمیـت پاسداشـت نقـش جهـاد
سـازندگی در دفـاع مقـدس و حـق
شـهدای سنگرسـاز بـی سـنگر گفـت:
در بازدیـدی کـه از مجموعـه مـوزه
دفـاع مقـدس داشـتم ،نقـش جهـاد
را کـم رنـگ دیـدم کـه بـا توجـه بـه
نقـش تاثیرگـذار جهـاد در جنگ و خلق
حماسـه بی بدیـل به دسـت جهادگران
لـزوم ارائـه آثار برای نسـل آینـده نباید
کار را ناقـص گذاشـته و انتظـار می رود
توجـه بیشـتری در ایـن زمینه شـود که
البتـه فعالیت هایـی خوبـی هـم انجـام
شـده کـه از دسـت انـدرکاران تشـکر
مـی کنم.
سـپس سـرهنگ گرامی مدیـرکل حفظ
آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس
فـارس بـا بیـان ایـن کـه ایـن نهـاد
آمادگـی الزم در جهـت ثبـت خاطـرات

شـفاهی ایثارگـران و بـا همـکاری
سـازمان جهـاد کشـاورزی را داشـته،
افـزود :همچنیـن بنـا بـه دسـتور العمل
"سـردار سرلشـکر باقـری ،رئیـس کل
نیروهـای مسـلح" آمادگـی در برگزاری
نکـو داشـت ایثارگـران و گردهمایـی
اسـتانی مهندسـی رزمـی جنـگ جهـاد
بـا مدیریـت و نظـارت سـازمان جهـاد
کشـاورزی فـارس را داریـم.
در ایـن جلسـه از نـرم افـزار ایثار،تهیـه
شـده توسـط اداره امـور ایثارگـران
فـارس ،رونمایـی شـد و چگونگـی ثبت
اطالعـات و آثـار ایثارگـران جهاد در آن
نـرم افـزار بـه حاضریـن معرفـی شـد.
در انتهـا نشسـتی درخصـوص اهمیـت
و چگونگـی ثبـت خاطـرات فرماندهان،
پیشکسـوتان و رزمنـدگان جنـگ جهاد
بـا سـردار محمـد باقـر رنجبـر مسـئول
گـروه تدویـن تاریـخ نامه دفـاع مقدس
و عبدالرضـا قیصـری مدیـر ادبیـات
انتشـارات مرکز حفظ و نشـر ارزشـهای
دفـاع مقـدس فـارس برگزار شـد.

برگزاری کارگاه آموزشی عفاف

و حجاب جهاد کشاورزی استان فارس
کارگاه آموزشی عفاف و حجاب جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.
کارگاه آموزشـی عفـاف و حجـاب بـا حضـور رابطیـن عفـاف و حجاب مدیریـت جهاد
کشـاورزی شهرسـتان هـا با محوریت خود شناسـی و آشـنایی با حیا و عفـت ،با مربی
گـری بهبـودی اسـتاد دانشـگاه و دبیر انجمـن حمایت از زنان برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد" ،در ابتـدای ایـن جلسـه حجـت االسلام مهـدی
قاسـمی رئیـس اداره آمـوزش عقیدتـی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس بـه اهمیت و
لـزوم فعالیـت هـر چـه بیشـتر در زمینه عفـاف و حجاب در محیـط اداره اشـاره کرد و
گفـت :بـا توجـه بـه فعالیت دشـمن و جنـگ نـرم ،دغدغه مسـائل فرهنگـی و تربیتی
هیـچ گاه نبایـد فرامـوش شـود .در ادامـه بهبـودی زمینه شـناخت حیا و عفـت و لزوم
رعایـت حجـاب ابتـدا از خود شناسـی شـروع می شـود و حیا و عفت ریشـه ی حجاب
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اسـت .وی منظـور از حجـاب را پوشـش و حریـم قایـل شـدن در معاشـرت زنـان و
مـردان نـا محـرم بـه شـکل های مختلـف داشـت و افـزود :حجـاب در نـگاه ،گفتار و
رفتـار بایـد دیـده شـود و آثـار فـردی و آثـار اجتماعـی از پیامدهای حجاب اسـت که
از آثـار فـردی مـی تـوان به احتـرام به شـخصیت و کرامـت زن و از آثـار اجتماعی به
سلامت خانوادگـی و پیشـگیری از فسـاد اخالقـی در جامعـه مـی توان اشـاره کرد.
بهبـودی اظهـار داشـت :وجود حیا و عفت نشـان دهنده ی این اسـت که آحـاد جامعه
بـه ارزش هـای وجـودی خود پی بـرده و در مقابل دیگران احسـاس مسـئولیت نمایند
و رعایـت حجـاب یعنـی افـراد این مسـئولیت را پذیرفته انـد که در سرنوشـت یکدیگر
و در سلامت روانـی افـراد جامعـه نقش دارند و بدین وسـیله با ایجـاد آرامش و امنیت
روانی شـرایط بهداشـت روانی را فراهـم می کنند.

ره آورد تعالی
میعاد امین پور
رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

ره آورد اردیبهشت ماه
• تیـم رهبـری :طـرح موضـوع ضـرورت
مشـتری شناسـی بـرای بخـش کشـاورزی
و مدیریـت زنجیـره تامیـن ( ،)SCMتعریـف
مـدل کسـب و کارفعالیت هـای توسـعه
ای سـازمان جهـاد کشـاورزی،تعریف مـدل
مدیریـت پـروژه در سـازمان جهاد کشـاورزی
(بـر اسـاس مـدل  )PMBOKو تعریـف
مدیریـت ضایعـات ،شـناخت ابزار هـای
شناسـایی ،کنتـرل و کاهـش ضایعـات.
• تیـم تولیـد :اعلام فعالیت هـای اصلی تیم
تولیـد در سـال  97و معرفـی ابـزار مدیریـت
پـروژه و نحـوه ی بـه کارگیـری آن .
• تیـم کارکنـان  :ادامـه ی موضـوع تدویـن
نقشـه ی راه منابـع انسـانی ،بررسـی
کانال هـای ارتباط بـا کارکنان ،بهینه سـازی
سیسـتم های مدیریتـی و تعریـف انـواع
سـاختار های سـازمانی.
• تیـم مسـئولیت های اجتماعـی :ارائه جدول
مدیریـت مسـئولیت های اجتماعی بر اسـاس
اسـتاندارد ( 26000مدیریـت مسـئولیت های
اجتماعـی) و تعییـن وظایـف هـر کـدام از
واحد هـای مرتبـط بـا بندهـای اسـتاندارد.
• تیـم ارزیابـی عملکـرد مدیـران ( 360
درجـه) :تهیـه و تنظیم فرم ارزشـیابی مدیران
بر اسـاس مـدل شایسـتگی ،کد گـذاری فرم
تعییـن مهارت هـای شـغلی بـر اسـاس مدل
شایسـتگی تخصصـی و عمومـی و همچنیـن
بیـان مبانـی نظـری مدل شایسـتگی.
• تشـکیل تیـم اسـتاندارد  : OHSAبیـان
مفاهیـم اسـتاندارد ایمنـی و بهداشـت
( )18001در سـازمان و مباحـث شناسـایی
و ارزیابـی ریسـک های ایمنـی و بهداشـت
محیـط و شـغل.
• تیـم فرآیندهـا :طـرح موضـوع نحـوه ی
اسـتقرار مدیریـت فرآینـد ،تعریـف
شـاخص های فرآینـدی هزینه ،زمـان ،کمیت
و کیفیـت.
• تیـم مدیـران شهرسـتان هـا :تعریف اصول
مدیریـت ،پایـه و اسـاس مدیریـت ،تفـاوت
مدیریـت در بخـش دولتـی و خصوصـی و
چالش هـای پیـش رو در بخـش دولتـی.

ره آورد خردادماه

• تیـم رهبـری :طـرح موضـوع هزینه هـای
کیفیـت و مدیریـت جامـع کیفیـت ،بـا هـدف
کاهـش دوبـاره کاری هـا و اتالف هـا،
اسـتفاده از روش هـای خـود کنترلـی و
شناسـایی هزینه هـای پنهـان ،تقسـیم بنـدی
هزینه هـای کیفیـت چگونگـی شناسـایی
آن هـا .همچنیـن بررسـی زنجیره بـازار ،تولید
و تامین در راسـتای مدل زنجیره کسـب و کار
سـازمان و در نهایـت شناسـایی مزیت هـای
رقابتـی فعالیت هـای کسـب و کار سـازمان.
• تیـم تولیـد :آشـنایی اعضـای تیـم تولیـد
خدمـات بـا مفاهیم مدیریت ضایعـات درتولید.
تیـم کارکنـان :تکمیـل اطالعـات نقشـه راه
منابـع انسـانی.
• تیـم مسـئولیت های اجتماعـی :آشـنایی بـا
سلامت کارکنـان ،مشـتریان ،بهره بـرداران،
محیـط زیسـت و اجتمـاع .همچنیـن بررسـی
مراحـل مسـئولیت های اجتماعـی بـر اسـاس
اسـتاندارد و در دسـتگاه های دولتـی.
تیـم ارزیابـی عملکـرد مدیـران ( 360درجـه
) :شـاخص های اختصاصـی و مهارت هـای
مـورد نیـاز جهـت ارزیابـی مدیـران
شهرسـتان در تیـم ارزیابـی عملکـرد مدیـران
تدویـن گردیـد کـه در ایـن نمـودار ارزیابـی
مهارت هـای مدیـران شهرسـتانی بـه چهـار
بخـش ارزیابـی شایسـتگی های عمومـی،
شایسـتگی های تخصصـی ،شـاخص های
فـردی و شـاخص های واحدی ،تفسـیم بندی
شد ه .
• تشـکیل تیم اسـتاندارد  : OHSAشناسـایی
خطـرات و آسـیب های شـغلی و تدوین روش
اجرایی شناسـایی فهرسـت
• تیـم تکنولـوژی و دانـش :آشـنایی اعضـای
تیم هـای تکنولـوژی بـا مـدل تکنولـوژی
اطلـس ،ابعاد مـدل ،مصادیق هرکـدام از ابعاد
در سـازمان و سـازماندهی تیـم جهت ادامه ی
مسیر .
تیـم فرآیندهـا :برگـزاری آمـوزش مدیریـت
فرآیندهـا و آشـنایی بـا مفاهیـم اسـتاندارد
سـازی در سـازمان جهـت نماینـدگان تیـم
فرآینـد و اسـتاندارد.

ره آورد تیرماه
• تیـم رهبـری :طـرح عارضـه یابـی و تشـخیص
راهکار هـای بهبـود ،راهکار هـای خطـا ناپذیـری ،بررسـی
چرخـه ی فرآینـد عارضـه یابی و ابزار های شـناخت عارضه
و روش هـای علـت یابـی عارضـه هـا و چابکـی سـازمانی،
ویژگـی سـازمان های چابک مـورد بحث و تبـادل نظر قرار
گر فت .
• تیـم مدیریـت پـروژه در مدیریـت زراعـت :آمـوزش مدل
زنجیـزه ارزش کسـب و کار در تمامـی زیـر بخش هـای
مـدل ،بررسـی پـروژه بذر در قالـب مدل مدیریت پـروژه در
نهایـت آموزش نحوه پیاده سـازی سیسـتم مدیریـت پروژه
بر اسـاس اسـتراتژی های سـازمان.
• تیـم معاونـت بهبود تولیـدات دامی :آمـوزش مدل زنجیره
ارزش کسـب و کار در تمامـی زیـر بخش هـای مـدل و
بررسـی پـروژه کارت شـیر در قالـب مـدل مدیریـت پروژه.
• تیـم فـن آوری هـا ی نویـن  :بررسـی چگونگـی هدایت
اسـتارت آپ هـا در بخش کشـاورزی.
• تیـم مدیریـت پـروژه در مدیریـت آب و خـاک :آمـوزش
مفاهیـم مـدل در بخـش مدیریـت پـروژه و آمـوزش مـدل
زنجیـزه ارزش کسـب و کار در تمامـی زیـر بخش هـای
مـدل و بررسـی پـروژه ابیـاری تحـت فشـار در قالـب مدل
مدیریت پـروژه.
• تیم اسـتاندارد  :OHSASشناسـایی و ارزیابی ریسک های
ایمنـی و بهداشـت محیـط و فـرد در سـازمان ،آمـوزش
رابطیـن بخش هـای متلـف سـتادی ،تکمیـل فرم هـای
شناسـایی و ارزیابـی ایـن ریسـک هـا توسـط کارشناسـان.
• تیـم تکنولـوژی و دانـش :آشـنایی اعضـای تیم هـای
تکنولـوژی بـا مـدل تکنولـوژی اطلس،ابعـاد مدل،مصادیق
هرکـدام از ابعاد در سـازمان و سـازماندهی تیـم جهت ادامه
ی مسیر.
• تیـم ارزش ها  :بررسـی راه های جاری سـازمانی فرهنگ
سـازمانی در محیـط سـازمان و چگونگـی تنظیـم پیوسـتار
فرهنگـی بـه دسـتورالعمل هـا ،رویه ها در سـازمان .
• تیـم اسـتراتژی :بررسـی چگونگی تدوین و جاری سـازی
اهـداف اسـتراتژیک در واحد هـا با توجه به برش اسـتانی و
اهـداف اقتصـاد مقاومتی و همچنین لزوم تشـکیل سـاختار
( )PMOبـه منظور تحقق اسـتراتژی ها.
• تیـم مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری :بررسـی کانال هـای
ارتباطـی بـا مشـتری و راه هـای افزایـش آگاهـی بخشـی
بـه مشـتریان و همچنیـن اسـتخراج نیـاز هـا و انتظـارات
مشـتریان و بررسـی سـئواالت پرسشـنامه نظـر سـنجی از
مشـتری.
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شهرستان آباده
مهرآسا حیدری

آباده با تولید  13000تن گوشت سفید؛ مقام دوم
استان فارس را به خود اختصاص داد

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی آبـاده؛ یعقوبـی مدیر جهاد
کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت :آبـاده با دارا بـودن  68واحد مرغداری گوشـتی
و تولیـد  13000تـن گوشـت سـفید مقـام دوم تولیـد را در سـطح اسـتان فارس
داشـته و نقش بسـزایی در تامین گوشـت سـفید مورد نیاز اسـتان و کشـور دارد.
وی افـزود :گوشـت مـرغ جایگزین سـالم و مناسـب به جای گوشـت قرمز اسـت
کـه بـا دارا بـودن پروتئیـن بـاال و چربـی کـم جـای خـود را از دیربـاز در سـبد
غذایـی جامعـه بـاز کرده اسـت ضمن این کـه شهرسـتان آباده در تولید گوشـت
قرمـز نیـز جایـگاه سـوم اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت .

رکورد بی سابقه تولید کلزا در شهرستان آباده

بـا فـرا رسـیدن فصـل زراعـی برداشـت محصـوالت پاییـزه در شهرسـتان آباده
عملیـات برداشـت دانـه روغنـی کلـزا آغـاز گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان آبـاده؛ خانـم
تصدیقـی یکـی از مدیـران پهنـه ایـن شهرسـتان گفـت :عملیـات کیـل گیـری
رقـم نپتـون در مزرعـه کلزای آبی در سـطح دو هکتـار انجام شـد و از هر هکتار
بیـش از  5تـن و 150کیلوگـرم دانـه کلزا برداشـت شـد کـه این میزان برداشـت
در مقایسـه بـا میانگیـن اسـتان و کشـور رقم باالیی اسـت.
وی افـزود :مدیریـت آبیـاری صحیـح ،مبـارزه بـا علف هـای هرز و بـه کارگیری
توصیه هـای فنـی کارشناسـان ،برداشـت کلـزا از ایـن مزرعـه را بـه حـد قابـل
انتظـار و فراتـر از آن رسـانده و سـبب ثبـت رکـورد جدیـد بـرای این شهرسـتان
شد .

شهرستان ارسنجان
ولی محمد خادمیان

برگزاري كارگاه آموزشي مبارزه با كرم گلوگاه انار
در شهرستان ارسنجان

بـه گـزارش روابـط عمومي مديريـت جهاد كشـاورزي شهرسـتان ارسـنجان ،در
راسـتاي انتقـال دانـش و توانمندسـازي بهـره بـرداران در زمينـه هـاي مختلف،
كارگاه آموزشـی چگونگـي مبـارزه بـا كرم گلـوگاه انار بـا حضور تعـداد  30نفر از
باغـداران در منطقـه گمبـان ،پايلـوت مبـارزه همگاني با كـرم گلوگاه انـار برگزار
گرديـد .در ايـن كارگاه ،بهـره بـرداران بـا روش هاي مبـارزه غيرشـيميايي با این
آفـت از جملـه ،اسـتفاده از تله هـاي نـوري ،كارت هـاي زرد و تله هـاي فرموني
آشـنا شدند.
الزم بـه ذكـر اسـت طـرح مبـارزه بـا كـرم گلـوگاه در سـطح  200هكتـار از
باغـات انـار روسـتاهاي شـرق آباد ،سـرخ آبـاد ،سـنگكر و چهار قالت بـا نظارت
كارشناسـان و مشـاركت باغـداران انجـام گردیـده اسـت.

اجرای حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در
اراضی کشاورزی شهرستان ارسنجان

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان؛ در
راسـتای حفاظـت از اراضی کشـاورزی و بر اسـاس قانـون حفظ کاربـری اراضی
زراعـی و باغـی یـک مـورد قلع و قمـع در این شهرسـتان انجـام گرفت.
امیـدی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ضمـن بیـان ایـن مطلـب افـزود :بر
اسـاس حکـم صـادره از محکمـه قضایی ،یـک مورد دیوار کشـی بـاغ غیر مجاز
در اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان تخریـب گردید.
وی افـزود :اجـرای ایـن حکـم بر اسـاس تبصـره  2مـاده  10و با حضـور نماینده
دادسـتان و نماینـده حقوقی ایـن مدیریت صـورت پذیرفت.

شهرستان استهبان
سمرا اسدیان

اراضی ملی را قولنامه نکنید

اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان اسـتهبان بـه متخلفـان و زمیـن
خـواران عرصه هـای ملـی و منابـع طبیعـی اخطـار داد اراضـی ملی را قـول نامه
نکنید .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان؛
مجاهـد مهدی علیشـاهی رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرسـتان
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بـا بیـان ایـن مطلب گفت :بـه متخلفان و زمیـن خوارانی که اراضـی ملی را مورد
تخریـب و تصـرف قـرار داده و نیـز کسـانی که نسـبت به خرید و فـروش اراضی
ملـی اقـدام مـی نماینـد و بـدون هماهنگـی بـا اداره منابـع طبیعی اراضـی ملی
را قـول نامـه مـی کننـد هشـدار داده مـی شـود کـه بـا متخلفـان مطابـق قانون
برخـورد و علاوه بـر تعییـن خسـارت تخریـب و تصرف اراضـی ملی بـه یک تا
سـه سـال حبـس تأدیبـی و مجـازات فروش مـال غیر ،محکـوم خواهند شـد .

جلسه مشترک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
استهبان و صندوق کارآفرینی امید

شهرسـتان برداشـت و بیـش از  60هـزار تـن از گنـدم تولیـد مازاد بـر مصرف
کشـاورزان بـه مراکـز خرید گندم تحویل داده شـود .وی عنوان کـرد :از ابتدای
کشـت گنـدم ،مسـئوالن پهنـه و مراکـز جهاد کشـاورزی نسـبت به شناسـایی
کشـاورزان گنـدم کار اقـدام و اطالعـات شـخصی هـر بهـره بـردار بـه همراه
پیـش بینـی تولیـد را در سـامانه جامـع بهینه سـازی ثبـت کردند.
خسـروانی هـدف از ایـن کار را سـاماندهی تحویـل گنـدم بـه مراکـز خریـد
و پرداخـت وجـه گنـدم تولیـدی بـه کشـاورزان عنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه
فعالیـت  9مرکـز خریـد گندم در شهرسـتان اقلید خاطر نشـان کرد :کشـاورزان
دغدغـه ای بـرای تحویـل گنـدم بـه مراکـز خریـد را نداشـته باشـند.

آغاز برداشت بادام در سطح  4300هكتار
از باغات شهرستان اقلید
بـه منظـور دسترسـی زنـان روسـتایی بـه منابـع مالـی بیشـتر و تحقـق کسـب
و کارهـای پایدار،جلسـه مشـترک بیـن جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان و
صنـدوق کارآفرینـی امیـد برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان؛ در
جهـت حمایـت از زنـان توانمنـد و کارآفریـن و همچنین ایجاد کسـب و کارهای
روسـتایی بـا رویکـرد توسـعه ،جلسـه ای مشـترک بـا حضـور رئیـس صنـدوق
کارآفرینـی ،مدیـر جهـاد کشـاورزی ،مسـئول اداره آمـوزش و ترویـج ،مسـئولین
مراکـز جهـاد کشـاورزی و مدیـران عامـل صندوق هـای اعتبـارات خـرد زنـان
روسـتایی در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان برگـزار گردید .
زهـرا تابـش مسـئول اداره ترویـج ایـن مدیریـت بـا بیان ایـن خبر گفـت :اعطاء
تسـهیالت بـا کارمـزد  4درصد بـه صندوق هـای خرد زنان روسـتایی بـه منظور
ایجـاد اشـتغال در سـطح روسـتاها گامـی موثـر جهـت اشـتغال پایـدار و رونـق
کسـب و کار خواهـد بود.
در ادامـه محمـد سـجاد بسـتانی رئیس صنـدوق کارآفرینـی امید این شهرسـتان
ارائـه خدمـات به زنان روسـتایی را امری مقدس برشـمرد و آمادگـی این صندوق
را جهـت ارائـه تسـهیالت بـه صندوق های خرد زنان روسـتایی اعلام نمود.

شهرستان اقلید
سمیه قلندری

آغاز برداشت گندم از  18هزار هکتار اراضی
کشاورزی شهرستان اقلید

بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريت جهاد كشـاورزي شهرسـتان اقلیـد؛ زینب
محاسـدت كارشـناس باغبانی جهاد كشـاورزي این شهرسـتان گفت :برداشـت
بـادام در سـطح  4300هكتـار از باغـات ایـن شهرسـتان آغاز و پيـش بيني مي
گـردد حـدود  3400تن بادام برداشـت شـود.
وی افـزود :در حـوزه شهرسـتان اقليـد بيـش از  6000هكتار باغ بـادام از ارقام
بـادام شـکوفه  8 ،7و  12شـاهرود وجود دارد كه 4300هكتـار آن بارور و مابقي
نابـارور اسـت و اكثراً بـه صورت ديم مي باشـند.

مزرعه جو طرح امید در شهرستان اقلید
برداشت شد

بـه گـزارش روابط عمومـي مديريت جهادكشـاورزي شهرسـتان اقلیـد؛ ملیحه
تقیـه کارشـناس زراعـت مرکـز جهـاد كشـاورزي شـهرمیان گفـت :در تاریـخ

بـه گـزارش روابـط عمومـي مديريـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان اقلیـد؛ آرش
خسـروانی مدیر جهاد كشـاورزي این شهرسـتان با اشـاره به آغاز برداشـت گندم
از  18هـزار هکتـار از اراضـی تحـت کشـت ایـن محصـول اظهـار داشـت :پیش
بینـی مـی شـود در سـال زراعی جاری بیـش از  80هزار تـن گندم از مـزارع این
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 97/5/8جـو طـرح امیـد (رقـم جلگه و رقـم بهمن بـه عنوان شـاهد) در مزرعه
مهـرداد مسـعودی در منطقه بادکی دهسـتان شـهرمیان برداشـت شـد که پس
ازکیـل گیـری ،عملکـرد رقـم جلگه  7تـن و  703کیلوگرم در هکتـار و عملکرد
رقـم بهمـن  5تـن و  540کیلوگـرم در هکتـار تخمین زده شـد.
وی افـزود :تمامـی شـرایط کاشـت ،داشـت و برداشـت این دو رقم جو یکسـان
بـوده اسـت و هـدف از اجـرای ایـن طـرح عالوه بـر افزایـش عملکـرد ،معرفی
رقـم جدیـد جـو در منطقه و مقایسـه آن بـا رقم بهمـن از نظر میـزان عملکرد،
ارتفـاع بوتـه ،وزن هـزار دانـه و میـزان پروتئیـن دانـه ،جهـت مصـارف دامـی
می باشـد.

شهرستان بوانات
هادی خوارزمی

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی نهر موضع سوریان
بوانات به طول  ۷۵۰متر احداث شد

محـل اعتبـارات اسـتانی بـوده کـه در ایـن مرحلـه  1500متر جاده بیـن مزارع
احـداث گردیده اسـت .

مرمت و الیروبی قنوات شهرستان بوانات

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات؛
جعفـری مسـئول آب و خـاک ایـن مدیریـت گفـت :مزرعه نهر موضع سـوریان
بـا تحـت پوشـش قـرار دادن بیـش از  ۱۰۰هکتـار اراضـی زراعـی و باغـی و
متنفـع شـدن  150نفـر بهره بـردار در سـال های اخیـر دچار افت شـدید میزان
دبـی آب گردیـده و باغات تحت پوشـش در معرض خشـکشـدن قـرار گرفته
بودنـد .وی افـزود :بـا توجـه بـه هـدر رفـت بـاالی آب در کانال هـای سـنتی،
احـداث شـبکه فرعـی آبیـاری در ایـن منطقه به طـول  750متر باعـث افزایش

راندمـان آبیـاری و نجـات باغـات میگـردد و از محـل اعتبـارات ملـی احـداث
گردیده اسـت.

بازدید فرماندار بوانات از پروژه جاده بین مزارع
سهل آباد مزایجان

جـاده بیـن باغـات در منطقـه سـهل آبـاد بخـش مزایجـان شهرسـتان بوانـات
درحـال احـداث میباشـد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات؛ در
ایـن بازدیـد فرمانـدار ایـن شهرسـتان ضمـن تقدیـر از مدیـر جهاد کشـاورزی
جهـت پیگیـری و دریافـت اعتبـارات اسـتانی گفـت :بـا توجـه بـه کوهسـتانی
بـودن منطقـه و جاده هـای ناهمـوار کـه رفـت و آمـد بهره بـرداران را سـخت
نمـوده ،احـداث جـاده در ایـن منطقه امـری ضروری اسـت و کمک زیـادی به
تـردد باغـداران مـی نماید .
در ادامـه جعفـری کارشـناس آب و خـاک مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
بوانـات بیـان کـرد :میـزان تخصیـص اعتبـار ایـن پـروژه  360میلیـون ریال از
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات؛
جعفـری مسـئول آب و خـاک ایـن مدیریـت گفـت :بـا توجـه به خشکسـالی و
کاهـش بارندگـی در سـالهای اخیـر میـزان آبدهی قنـوات در این شهرسـتان
خسـارت زیـادی را بـه باغـداران ایـن منطقـه وارد کرده اسـت.
وی افـزود :ایـن امـر میتوانـد تبعـات مختلـف اجتماعـی از جملـه مهاجرت به
شـهرها و اسـتان های اطـراف را در پـی داشـته باشـد کـه در همین راسـتا کار
مرمـت و الیروبـی  12رشـته قنـات از محـل اعتبارات سـال  ۹۶در شهرسـتان
بوانـات در حـال انجام می باشـد.
جعفـری اظهـار داشـت :اعتبـار مرمـت و الیروبـی قنـوات از محـل اعتبـارات
فنـی و اعتبـاری  3درصـد نفـت و گاز و اسـتانی تامیـن گردیده که بـا توجه به
بازدیدهـای بـه عمل آمـده ،تخصیص اعتبـارات فوق در شـرایط کنونی موجب
خوشـحالی و رضایت باغداران شـده اسـت.

پرداخت  19مورد تسهیالت به مبلغ
 8520میلیون ریال از محل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی در شهرستان بوانات

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بوانـات؛ با
برگـزاری کالس هـای آموزشـی و تشـویق یهره بـرداران برای کشـت گیاهان
کـم آب بـر از جمله کشـت زعفـران و گل محمدی پیشـرفت خوبی نسـبت به
سـال گذشـته حاصل شـده است.
هاشـمی مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت گفـت :بـا توجـه بـه وضعیـت کنونی
ایـن شهرسـتان و بـروز خشکسـالی های اخیـر و نظر بـه اجرای سیاسـت های
سـازمانی ،تغییر الگوی کشـت و توسـعه کشـت گیاهان دارویی در دسـتور کار
ایـن مدیریت قـرار گرفته اسـت.

اسـتفاده از وام هـای کـم بهره در قالب طرح های توسـعه روسـتایی اشـتغال زا،
عملیـات انتقـال کشـت سـبزی و صیفـی فضـای بـاز بـه گلخانه ها با سـرعت
در حال اجراسـت.

توسعه کشت نشایی در شهرستان پاسارگاد

وی افـزود :در ایـن راسـتا بـه جهت تحقـق برنامه هـا اعتباری به میـزان 8520
میلیـون ریـال بـه تعـداد  19مـورد تسـهیالت از محل اعتبـارات اشـتغال پایدار
روسـتایی پرداخـت گردیـده اسـت .هاشـمی خاطـر نشـان کـرد :با اجـرای این
طـرح ها در سـه ماهه سـوم سـال بـه ازای هر هکتـار 200 ،نفر اشـتغال موقت
را ایجـاد مـی نماید.

شهرستان پاسارگاد

بیـش از  90درصـد سـبزی و صیفی در شهرسـتان پاسـارگاد به صورت نشـایی
کشـت می شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد؛
عظیـم شـهوندی رئیـس اداراه بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریـت گفـت:
بـا برگـزاری کالس هـای آموزشـی و بـاال بـردن سـطح آگاهـی کشـاورزان
درخصـوص کشـت نشـایی از جملـه مصـرف بهینـه آب ،توزیـع محصـول در
ماه هـای مختلـف سـال در راسـتای دسـتیابی بـه بـازار فـروش مناسـب و جلو
انداختـن برداشـت محصـول ،کشـت نشـایی در محصوالت سـبزی و صیفی در
ایـن شهرسـتان بـه بـاالی  90درصـد مـزارع رسـیده اسـت.
وی افزود :در این راسـتا در سـطح شهرسـتان پاسـارگاد کشـت پیاز ،کلم و برنج
صـد در صـد کشـت گوجه فرنگـی نزدیک بـه  95درصد به صورت نشـاءکاری
انجام می شـود.

احمدرضا محیط

توسعه کشت گلخانه ای در شهرستان پاسارگاد

شـایان ذکـر اسـت در سـال جـاری در سـطح یـک هکتار کشـت نشـایی خیار
سـبز در ایـن شهرسـتان انجام شـده و در سـال در ایـن شهرسـتان ذرت نیز به
صورت نشـایی کاشـته شـده است.

کشـت های گلخانـه ای و انتقـال کشـت فضـای آزاد سـبزی و صیفـی بـه
گلخانه هـا در شهرسـتان پاسـارگاد بـه سـرعت در حـال انجـام اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پاسـارگاد،
رونـد رو بـه رشـد انتقال کشـت سـبزی و صیفی بـه فضای گلخانـه ای در این
شهرسـتان همچنـان ادامـه داشـته و ایـن موضـوع بـا اسـتقبال گسـترده بهره
بـرداران روبرو شـده اسـت.
عظیـم شـهوندی رئیس اداره بهبـود تولیدات گیاهی ایـن مدیریت ضمن اعالم
ایـن خبـر گفـت شهرسـتان پاسـارگاد بـا تنـوع کشـت بـاال و محصـوالت بـا
کیفیـت سـبزی و صیفـی سـاالنه بخـش عمـده ای از نیـاز اسـتان فـارس و
اسـتان های هـم جـوار و همچنین صادرات به کشـورهای حاشـیه خلیج فارس
را تامیـن مـی کند.
وی افـزود :گوجـه فرنگـی ،پیـاز ،هندوانه ،کلم و خیار سـبز از عمده محصوالت
سـبزی و صیفـی ایـن شهرسـتان می باشـد که بـا پیگیری های بـه عمل آمده
و تعامـل مناسـب ایـن مدیریت با کشـاورزان ،برگزاری کالس هـای توجیهی و

شهرستان جهرم
مرضیه هوشمندنژاد

یک روز کاری نماینده مردم شهرستان جهرم با
جهاد کشاورزی این شهرستان

جلسـه کشـاورزان و مرغـداران جهرمـی بـا نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در
مجلـس شـورای اسلامی برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛ رضایی
نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی به همراه شـهابی
مدیـر جهاد کشـاورزی جهرم در نشسـتی با کشـاورزان و مرغـداران این منطقه
بـه مسـائل و مشـکالت این گـروه پرداخت.
در آغـاز ایـن جلسـه رضایی گفت  :وزارت جهاد کشـاورزی وضعیت کشـاورزان،
دامداران و مرغداران را دانسـته.
خیـر و کارآفرین بـوده اکنون بـه دلیل بحران
روزی
وی افـزود :کشـاورزی کـه
ّ
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محصـول بـه خـود اختصـاص داده اسـت .
وی افـزود :ایـن میـزان از  16واحـد مـرغ تخـم گـذار بـه ظرفیـت  500هـزار
قطعـه حاصـل شـده اسـت .

لیموی پرشین الیم زودرس ترین و لیموی خارگی
دیررس ترین لیموی تولید شده شهرستان جهرم

40

آب نیازمنـد یـاری نهادهـای حمایتـی اسـت و البتـه مشـکالت کشـور نسـخه
درمانـی دارد و آن نیـز فراهـم کـردن زمینـه صـادرات و تناسـب بیـن عرضه و
تقاضـا بـر اسـاس نیاز کشـور می باشـد.
رضایـی بیـان کرد :بـه زودی جلسـهای با سـفرای جمهوری اسلامی ایران در
هندوسـتان برگـزار خواهیـم کرد تـا زمینهی بـازار فروش خرمای جهـرم فراهم
شـود و البتـه بایـد کیفیت خرمـا و بسـتهبندی آن نیز بهبـود یابد.
نماینـده مـردم شهرسـتان جهـرم در مجلس شـورای اسلامی اظهار نمـود :در
این شـرایط بحرانی آب ،تغییر الگوی کشـت بسـیار حائز اهمیت اسـت و مرکز
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا عرضـه نهال کـم آب بر و
پرثمـر بـه کشـاورزان و ایجـاد برنامـه زمـان بندی ،نسـبت به کاهـش مصرف
آب در بخـش کشـاورزی اقـدام نماید.
رضایـی تصریـح کـرد :بـا رونـد مصـرف آب پیـش رو در شهرسـتان جهـرم،
کشـاورزی در ایـن شهرسـتان بـه خطـر خواهـد افتـاد و در ایـن راسـتا جهـرم
در بحـث تغییـر الگـوی کشـت از ظرفیـت بسـیار خوبـی برخـوردار اسـت کـه
امیدواریـم بیـش از پیش شـاهد تغییر الگوی کشـت در این شهرسـتان باشـیم.
در پایـان ایـن نشسـت نماینـده شهرسـتان جهرم به همـراه شـهابی مدیر جهاد
کشـاورزی و بهـره بـردارن کشـاورزی از گلخانه هـای این شهرسـتان بازدید و
یکـی از راه هـای بهتـر اسـتفاده کـردن از راندمـان آب در شـرایط کـم آبـی را
ایجـاد گلخانـه ها دانسـت و از چند گلخانـه ،کارگاه تولید قـارچ ،کارآفرین های
نمونـه ،شـهرک صنعتـی و کارخانـه فرآورده هـای غذایـی بازدید کرد.

لیمـوی پرشـین الیـم به دلیـل زودرس بودن اولیـن محصول لیمو ترش اسـت
کـه بـه بـازار عرضه می شـود ،زودرسـی ،درشـت و بی هسـته بـودن از مزایای
ایـن رقم لیمو اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،مدیر
جهـاد کشـاوزری این شهرسـتان ضمن بیان ایـن مطلب گفت :این شهرسـتان
بـا دارا بـودن بیـش از  4500هکتـار باغ هـای لیموتـرش یکـی از قطب هـای
مهـم تولیدکننـده این محصول در سـطح اسـتان فارس اسـت.
وی افـزود :ارقـام کاشـت شـده در ایـن شهرسـتان شـامل لیموتـرش معمولـی
جهرم ،لیسـبون (خارگی ) و لیموی پرشـین اسـت که همه سـاله برداشـت این
محصـول در ایـن شهرسـتان از تیرمـاه با برداشـت لیموی پرشـین الیـم آغاز و
تـا فروردیـن سـال بعـد با برداشـت لیمـوی خارگی بـه پایان می رسـد.
شـهابی تصریـح کـرد 70 :هکتار از باغهای شهرسـتان جهرم به کشـت لیموی
پرشـین اختصاص دارد و پیش بینی می شـود در سـال جاری  1400تن از این
محصـول تولیـد و روانـه بـازار مصـرف گردد ،ضمـن این که جهت تـازه خوری
مـورد توجـه بسـیاری از اسـتان های دیگر نظیر تهـران ،اصفهـان ،آذربایجان و
خراسـان نیز قـرار می گیرد.

با تولید  5800تن تخم مرغ شهرستان جهرم مقام
دوم استان فارس را کسب کرد

آغاز عملیات اجرایی احداث کانال
آب رسانی بین باغات

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم؛
شـکرالهی رئیـس اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریـت گفت :شهرسـتان
جهـرم بـا تولیـد  5800تـن تخـم مرغ مقـام دوم اسـتان فـارس را در تولید این

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم ،آزاد
اریـک رئیـس اداره فنـی مهندسـی و امـور زیربنایـی آب و خاک ایـن مدیریت
گفـت :از محـل اعتبارات خسـارت سـیل ،احـداث کانـال آب رسـانی بین باغی
بخـش سـیمکان در شهرسـتان جهـرم بـه طول  160متر شـروع شـد.
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وی افـزود :بارشهـای سـیل آسـا در سـال  ۹۵باعـث تخریب کانال روسـتای
شـاغون واقـع در حاشـیه رودخانـه سـیمکان و در نتیجـه مانـع انتقـال آب بـه
اراضـی ایـن منطقـه شـد کـه از محـل اعتبارات سـیل (مـاده )۱۲مبلـغ ۱۰۰۰
میلیـون ریـال بـه ایـن طرح اختصـاص یافتـه و این عملیـات تا پایان شـهریور
بـه اتمـام خواهد رسـید.

شهرستان خرامه
مریم برزگر

آغاز کشت کینوا در شهرستان خرامه
برای اولین سال

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه؛ کشـت
کینـوا پاییـزه بـرای دومین سـال در این شهرسـتان به صورت نواری آغاز شـد.
کاووس همتـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه ضمـن اعلام ایـن
خبرگفـت :بـا توجـه بـه خشکسـالی و کاهش کیفیـت منابـع آبی ،بـرای اولین
بـار کشـت کینـوا در سـال گذشـته بـه صـورت آزمایشـی در خرامه اجرا شـد.
وی افـزود :کینـوا ماننـد سـایر غلات در رنگهـای مختلـف وجود داشـته که
کینـوا سـفید بیشـتر از بقیه در دسـترس اسـت کـه در واقع یک رنـگ مایل به
زرد دارد و بـه آن کینـوا طالیـی هـم گفته میشـود.
همتی خاطر نشـان کرد :کینوآ سـفید ،قرمز و سـیاه از نظر ارزش غذایی تفاوت
خیلـی کمـی بـا هـم دارند ولـی در طعـم ،بافـت و زمان پخـت با هـم متفاوت
هسـتند ،کـه در همیـن خصوص کینـوا سـفید ظریفترین و سـبکترین بافت
را دارا بـوده و بعـد از پخـت نرمتـر از انواع دیگر اسـت.
وی در پایـان گفـت :بـا توجه به آغاز کشـت پاییـزه کینوا ،پیش بینی می شـود
در سـال زراعـی جـاری بیـش از  10هکتار از اراضی این شهرسـتان به کشـت
ایـن گونـه اختصـاص یابـد و امید اسـت گونـه زراعی کینـوا در بهبود معیشـت
کشـاورزان ایـن منطقه نقش موثری داشـته باشـد.

آشنایی باغداران شهرستان خرامه با ارقام ،آفات
و بیماری های انجیر

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه ،کارگاه
آموزشـی آشـنایی بـا ارقام ،آفـات و بیماری هـای انجیر با حضـور محقق مرکز
تحقیقـات وآموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان فـارس در محل مدیریت
جهاد کشـاورزی این شهرسـتان برگزار شـد.
فرانـک کاووسـی کارشـناس ترویج ایـن مدیریت ضمـن اعالم ایـن خبرگفت:
بـا توجـه بـه توسـعه کشـت انجیـر در شهرسـتان و نیاز باغـداران بـه آموزش،
ایـن کارگاه آموزشـی بـا حضـور بیـش از  30باغدار برگـزار گردید.

حمیـد زارع رئیـس مرکز تحقیقات انجیراسـتهبان و مدرس این کارگاه آموزشـی
گفـت :در دنیـا بیـش از  100نـژادگان انجیـر وجـود دارد که حـدود  42نژادگان
بیشـتر از بقیه کشـت شـده است.
وی افـزود :کشـت و توسـعه انجیـر در شهرسـتان خرامـه گسـترش یافتـه و
آشـنایی بـا آفـات و بیماری هـای رایـج آن ،نقـش موثـری در مدیریـت تولیـد
محصـول سـالم خواهـد داشـت.
زارع در ادامـه گفـت :از آفـات و بیماری هـای انجیـر مـی تـوان به کنـه تارتن،
مگس سـرکه ،کرم سـفید ریشـه ،شـانکر و ویروس موزاییک انجیر اشـاره کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن کارگاه آموزشـی باغـداران بـا آفـات و بیماری های
انجیـر و راه هـای عملـی شناسـایی و مبارزه با آن آشـنا شـدند و در پایان درباره
روش های برداشـت توسـط مـدرس کارگاه آموزشـی مطالبی بیان شـد.

بازدید کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان مهر از مزرعه گلرنگ خرامه

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه ،حسـن
مظاهـری مسـئول حفـظ نباتـات مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهر به
همـراه مجیـد درخشـی نـژاد کارشـناس زراعـت مرکـز بخـش اسـیر بـا هـدف
آشـنایی با کاشـت ،داشـت ،آفـات ،بیماری ها و ارقـام گلرنـگ از مزرعه گلرنگ
این شهرسـتان بازدیـد کردند.

عیـن اهلل محمـد خانـی رئیـس اداره تولیدات گیاهـی این مدیریت بـا اعالم این
خبـر گفـت :کشـت گلرنگ از سـال  1393بـه دلیل نیـاز آبی کم در شهرسـتان
خرامـه شـروع که طی چند سـال گذشـته سـطح آن افزایش یافته اسـت.
وی افـزود :در ایـن بازدیـد در خصـوص میـزان بـذر مصرفـی ،تاریـخ کاشـت،
آبیـاری تکمیلـی ،آفـات و بیماری هـای ایـن گونـه زراعـی بـا کارشناسـان
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر بحـث و تبـادل نظـر گردیـد.
الزم بـه ذکـر اسـت خرامـه یکـی از شهرسـتان های پیشـرو در کاشـت گلرنگ
مـی باشـد کـه علـی رغم سـابقه کم کشـت این گونـه زراعـی ،مدیریـت جهاد
کشـاورزی ایـن شهرسـتان توانسـته با ایجـاد مزارع نمایشـی pvs ،و شناسـایی
ارقـام ،گام هـای موثـری در ترویـج و آشـنایی زراعت گلرنـگ بردارد.
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شهرستان خرم بید
مرضیه کریمی

بازدید مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
فارس از طرح های حفظ کاربری
اراضی شهرستان خرم بید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید؛
ارغـون مدیر امور اراضی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس به اتفاق کارشناسـان
حفـظ کاربـری ،صادقی سرپرسـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان ،از مجتمع
گلخانـه ای محمدرضـا سـاریخانی فـرد صفاشـهر بازدیـد بـه عمـل آورده و از
نزدیـک بـا مسـائل و مشـکالت این مجتمع آشـنا شـد و در ادامـه از تعدادی از
طرح هـای حفـظ کاربـری اراضی در نقـاط مختلف این شهرسـتان دیـدار کرد.
در حاشـیه ایـن بازدیـد کریمی مسـئول امـور اراضـی گزارشـی از عملکرد یک
سـاله و اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای مبارزه بـا تغییر کاربـری غیر مجاز
و واگـذاری اراضـی در قالـب مـاده  2و  21ارائه نمود.
پـس از ایـن بازدیـد در جلسـه برگـزار شـده در محـل ایـن مدیریـت ،صادقـی
خواسـتار مسـاعدت بیشـتر مدیریـت امـور اراضـی اسـتان در خصـوص رفـع
مشـکالت و تامیـن امکانـات مـورد نیـاز ایـن واحـد گردیـد و در ادامـه ارغون
ضمـن تشـکر از فعالیت هـای صـورت گرفتـه توسـط اداره امـور اراضـی
شهرسـتان ،در خصـوص تامیـن امکانـات مـورد نیـاز ایـن واحـد و بررسـی
مشـکالت طـرح مذکـور قـول مسـاعد داد.

سرپرست جدید اداره منابع طبیعی
معرفی شد

شهرسـتان خـرم بیـد معرفـی و از خدمات کمـال میرزایی مدیر سـابق این اداره
تقدیـر و تشـکر به عمـل آمد.

رها سازی  40000زنبور براکون در مزارع لوبیای
شهرستان خرم بید

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید ،با
همـکاری کلینیک گیاهپزشـکی آتیس صفاشـهر تعـداد  40هزار زنبـور براکون
در بیـش از  11هکتـار از مـزارع لوبیـای شهرسـتان خرم بید رها سـازی گردید.
رنجبـر کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلب گفـت :در
راسـتای سـالم سـازی محصوالت کشـاورزی تولیدی و کاهش مصرف سـموم
شـیمیایی ،ایـن اقـدام جهـت مبـارزه با آفـت هیلوتیـس در مزارع دشـت انارک
و بخـش مرکـزی انجـام گردیـده که علاوه بر عدم داشـتن مخاطرات زیسـت
محیطـی ،باعـث کاهـش هزینه های کشـاورزان خواهد شـد.
برزگـر کارشـناس فنـی کلینیـک گیـاه پزشـکی آتیـس نیـز نحـوه کنتـرل این
آفـت توسـط زنبور براکـون را ،تخم گذاری زنبـور بر روی الرو آفـت هلیوتیس،
تغذیـه از الرو و از بیـن رفتـن الرو آفـت توسـط ایـن زنبـور عنـوان و تصریـح
کـرد :ایـن روش مبـارزه در کنـار اسـتفاده از بی تـی (آفت کـش بیولوژیکی) و
تله هـای فرمونـی می باشـد کـه از برنامه هـای تلفیقـی حفظ نباتات محسـوب
می گـردد.

شهرستان خنج
عباس رستم پور

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید؛
مراسـم تکریـم و معارفـه سرپرسـتان پیشـین و جدیـد اداره منابـع طبیعی خرم
بیـد بـا حضـور کریمی معـاون حفاظت مدیـر کل منابـع طبیعی اسـتان فارس،
صادقـی سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی ،جـوکار فرمانده نیـروی انتظامی
شهرسـتان خـرم بیـد در محـل فرمانـداری این شهرسـتان انجـام گردید.
صـادق کریمـی بـا تاکیـد بر اینکـه مردم بایـد برای منابـع طبیعـی ارزش قائل
شـوند ،خاطـر نشـان کـرد :اگـر جنگل هـا و مراتـع از بیـن بروند حیات انسـان
نابـود مـی شـود و بنابرایـن باید قـدر این نعمـت خـدادادی را بدانیم.
وی اداره منابـع طبیعـی را یکـی از ادارات موثـر در میـز سـرمایه گـذاری ایـن
شهرسـتان عنـوان کـرد و از ایـن اداره بـه عنـوان یکـی از بـازوان توانمنـد
شهرسـتان یـاد کـرد و اظهار داشـت :در گذشـته اقدامات خوبـی در زمینه حفظ
و حراسـت از منابـع طبیعی این شهرسـتان انجام شـده اسـت و انتظـار می رود
سرپرسـت جدیـد بـا جدیـت و همـت بیشـتری ایـن راه را ادامـه دهد.
در ادامـه ایـن مراسـم خانعلـی کریمی بـه عنوان سرپرسـت اداره منابـع طبیعی
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توسعه نخلستان در شهرستان خنج

بـه منظـور حمایت از تولید ،توسـعه نخلسـتان در شهرسـتان خنـج رونق گرفته
است.
بـه گزارش از روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنج؛ کاظمی
مسـئول تولیـدات گیاهـی ایـن مدیریت ،ضمن بیـان این مطلب گفـت :با توجه
بـه سـازگاری و مقاومـت درخت نخـل در برابر شـرایط اقلیمی ،کشـاورزان این

منطقـه تمایـل زیـادی به توسـعه نخیالت داشـته و در همین راسـتا بـا حمایت
مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان به ازاء هـر نفر نخل مبلـغ  10هزار
تومـان یارانـه کمک نمـوده و در مجمـوع  60میلیون ریـال یارانه بـه باغداران
خنجـی تعلق گرفته اسـت.
وی افـزود :ارقـام کشـت شـده شـامل :هلیله،پیارم،زاهدی،خاصویـی و ...اسـت
و تمـام ایـن نخلسـتان هـا مجهـز به آبیـاری نویـن (قطـره ای) بـوده و انتظار
داریـم بـا حمایت بیشـتر و بسـته بندی خوب خرمـا در آینده ای نزدیک شـاهد
اشـتغال زایـی خوبـی در این زمینه باشـیم.

برداشت لیمو ترش آبدار در گرمای
شهرستان خنج

نـارک ،هفتـوان و مـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر  2میلیارد ریال انجام شـده اسـت و
بـا توجـه بـه برنامه های سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس امیدواریم با
تخصیـص اعتبـار بیشـتر بتوانیـم ضمـن الیروبی قنوات ،مسـیرهای بیشـتری
از جـاده بیـن مـزارع ایجـاد نمـوده و باعـث رضایت منـدی کشـاورزان گردیم.

شهرستان داراب
خلیل حاج ابراهیمی

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفت :بـا فرا رسـیدن فصل تابسـتان
برداشـت لیمـو تـرش از باغ هـای این شهرسـتان آغاز شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان اسلامی
افـزود :کیفیـت لیمـو ترش هـای تولیـدی در ایـن شهرسـتان بسـیار خـوب
اسـت و پـس از برداشـت توسـط باغداران ،بسـته بنـدی و به بازارهـای تهران،
اصفهـان و مشـهد فرسـتاده می شـود.
اسلامی تصریـح کـرد :بـه دلیل گرمای کم سـابقه نسـبت به سـال های قبل،
امسـال برداشـت کمـی زود تـر شـروع و لیمـو هـا دارای کیفیـت بسـیار خوبی
هـم از نظـر انـدازه و هم شـکل ظاهری می باشـند.
وی یکـی از دالیـل برداشـت خـوب را بـه روز بودن باغـداران این شهرسـتان،
کشـت ارقـام مناسـب ایـن منطقه و نظـارت به موقع کارشناسـان بر بـاغ ها در
همـه مراحـل رشـد ،تغذیه ،گلدهـی و آبیاری عنـوان نمود.
اسلامی خاطـر نشـان کـرد :عمـده باغـات لیمـو تـرش در روسـتای جهـره از
توابـع بخـش مرکـزی و فدویـه از بخـش محمله هسـتند که دارای آب بسـیار
شـیرین و مناسـب جهـت مرکبـات اسـت ضمـن ایـن که کلیـه باغ هـا صد در
صـد بـا آبیـاری نویـن (قطـره ای) آبیاری می شـوند.

احداث جاده بین مزارع و الیروبی قنوات در
شهرستان خنج

اسلامی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج گفـت :در راسـتای خدمات
رسـانی بـه جامعـه کشـاورزان و بهـره بـرداران ،ایـن مدیریـت توانسـته اسـت
بـا تخصیـص اعتبـارالزم اقدامـات مهمـی در زمینـه احـداث جـاده بیـن مزارع
والیروبـی قنـوات انجـام دهد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج وی
افـزود 4 :کیلومتـر از جـاده بیـن مـزارع در روسـتای جهـره 1 ،کیلومتـر در
روسـتای چـاه طـوس و  3کیلومتـر در روسـتای مز بـا اعتبار  1/5میلیـارد ریال
و همچنیـن  2کیلومتـر الیروبـی قنـوات و دوس گـذاری در روسـتاهای تنـگ

تولید  1000تن چغندرقند پائیزه درمرکز جهاد
کشاورزی فسارود داراب

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان داراب؛ محمد
مهـدی خورسـند نیـا مسـئول مرکـز جهـاد کشـاورزی فسـارود اظهـار داشـت:
بـا توجـه بـه سیاسـت های اعالمی از سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس ،عملیـات برداشـت  26هکتـار از اراضـی تحـت پوشـش ایـن مرکـز که
بـه کشـت چغنـدر قند پائیـزه اختصاص یافتـه بود ،بـه اتمام رسـید .وی تصریح
کرد :از این میزان  20هکتار توسـط دو دسـتگاه کمباین خود کششـی برداشـت
شـده کـه در مجمـوع حـدود  1000تـن چغندرقند بـه کارخانه قند فسـا تحویل
گردیده اسـت.
وی افـزود :انجـام کشـت چغنـدر قنـد پائیـزه بـا همـکاری کارخانـه قند فسـا و
انجـام امـور فنی مراحل کاشـت ،داشـت و برداشـت تحـت نظارت کارشناسـان
مدیریـت و مرکـز جهاد کشـاورزی فسـارود صـورت پذیرفته اسـت.
خورسـند نیـا خاطر نشـان کرد :بررسـی هانشـان مي دهـد كه كارایـي مصرف
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آب در كشـت پائيـزه چغنـدر قنـد تقریبـ ًا دو برابر مـی باشـد و از طرفي مصرف
آب در زراعـت چغندرقنـد در كشـتهاي پائيـزه  25تـا  30درصـد كمتـر از
كشـتهای بهـاره اسـت ضمن آنکـه در کشـت پاییـزه چغندرقنـد ،هزینههای
تولیـد و میـزان خسـارت آفـات ،بیماری هـا و علفهای هرز ،افزایـش کارآیی و
راندمـان آب مصرفـی ،اشـتغالزایی ،ایجـاد فرصتهـای شـغلی (صنعتی بودن
محصـول و گسـترش صنایـع پاییـن دسـتی) و ...نسـبت به کشـت بهـاره آن از
وضعیـت مطلوبتـری برخوردار اسـت.
وی ارقـام مـورد کاشـت در فسـارود را شـامل دو رقـم اسـپارتاک و پالما اعالم
کرد.

شهرستان زرین دشت
احمد ابراهیمی

برگزاری جلسه شورای کشاورزی
شهرستان زرین دشت

برگزاری کارگاه آموزشی برداشت ماشینی
بادام در داراب

بـا توجه به مشـکالت بـادام کابـران منطقه در برداشـت بادام ،کارگاه آموزشـی
برداشـت ماشـینی ایـن محصـول بـا حضـور محقـق معیـن منطقـه در داراب
برگـزار گردید.
در ایـن کارگاه آموزشـی مجیـد روزبـه محقـق معیـن شهرسـتان داراب عوامل
موثـر در تعییـن زمـان برداشـت بادام را شـامل شـیوه مصرف (سـبز ،خشـک)،
رقـم (دیـر گل ،زود گل)،آبـی یـا دیـم بـودن و روش برداشـت عنـوان نمـود
و گفـت :از معایـب روش برداشـت دسـتی بـادام ،بازدهـی پاییـن ،هزینـه بـاال،
آسـیب بـه سـر شـاخه ها و شـاخه های بـارور و آسـیب های جسـمی احتمالـی
بیـان نمـود و گفـت :روش برداشـت ماشـینی بسـته بـه مکانیزه یا سـنتی بودن
بـاغ دو نـوع برداشـت مـد نظر می باشـد.
وی افـزود :متناسـب بـا وضعیـت بـاغ مـی تـوان از ماشـین های برداشـت
تراکتـوری و یـا شـاخه تـکان دسـتی موتوری اسـتفاده کـرد و از جملـه عوامل
موثـر در کارآیـی ماشـین و جـدا سـازی میـوه از درخـت را فرکانـس نوسـانی
اعمـال شـده ،دامنـه و زمـان نوسـان ،نقطـه اعمـال نیـرو بـه درخـت و رشـد
متراکـم شـاخه های اصلی دانسـت .مجید روزبـه در ادامه ازنـکات فنی مهم در
برداشـت ماشـینی بادام را زمان مناسـب برداشـت (رسـیدگی میوه ،نیروی مورد
نیـاز چیـدن) ،مشـخصه های هندسـی درخـت (ارتفـاع ،قطـر شـاخه های زایـا،
عـرض سـایه انـداز) ،دامنـه لـرزش و زمان لـرزش ( 3تـا  5ثانیه) عنـوان نمود.
قابـل ذکـر اسـت ایـن کارگاه آموزشـی در منطقـه الیزنـگان داراب و با حضور
بـادام کاران برگـزار و در پایـان شـرکت کننـدگان بـه صورت عملی با دسـتگاه
برداشـت ماشـینی بـادام آشـنا و نسـبت بـه برداشـت آزمایشـی اقـدام کردنـد.
گفتنـی اسـت شهرسـتان داراب دارای  10500هکتـار بـاغ بادام بـوده که عمده
آن دیـم و سـاالنه بیـش از  9هـزار تن بـادام از ایـن باغات برداشـت می گردد.

44

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 41مردادمـــــاه 1397

بـا حضـور خـرم فرمانـدار ،بصیـری مدیـر جهـاد کشـاورزی و روسـای ادارات
مرتبط در این شهرسـتان جلسـه شـورای کشـاورزی در محل فرمانداری برگزار
شد .
بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
در ایـن جلسـه خرم خواسـتار هم فکری و هـم افزایی تمامـی اداره های مرتبط
با حوزه کشـاورزی در جهت حل مشـکالت کشـاورزی این شهرسـتان شـد.
در ادامـه بصیـری بـا ارائـه گزارشـی پـس از بررسـی و پیگیـری مصوبه هـای
جلسـه گذشـته ،در خصـوص مطالبـات پنبه کاران منطقه شـرفویه الرسـتان از
شـرکت تعاونـی پنبـه کاران زرین دشـت ،بررسـی مسـائل و مشـکالت قطعی
بـرق چاه هـای کشـاورزی و مرغداری هـای شهرسـتان و نیـز سـاماندهی
مجتمـع دامـی حاجـی طاهـره گزارشـی ارائه کـرد و خواسـتار همـکاری هرچه
بیشـتر اداره بـرق شهرسـتان بـا کشـاورزان خصوصـا مرغداران شـد .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در
شهرستان زرین دشت گشایش می یابد

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
محمـد علـی کریمی مسـئول اداره ترویج ایـن مدیریت گفت :صنـدوق حمایت
از توسـعه بخـش کشـاورزی به عنـوان بزرگتریـن و فراگیرترین موسسـه مالی
ایـن شهرسـتان در حال شـکل گیری اسـت.
وی افـزود :بـا برگـزاری جلسـات مکـرر بـا شـوراهای اسلامی و دهیاری های

شهرسـتان و نیـز برگـزاری کالس هـای توجیهـی بـرای بهره بـرداران بخـش
کشـاورزی در روسـتاها ،باعث جلب سـرمایه گذاری بهره بـرداران و بهره گیری
از خدمـات و مزایـای آن در آینـده گردیده اسـت.
کریمـی بیـان کـرد :تمرکـز ،تقویت حجـم و کیفیت سـرمایه گـذاری در بخش
کشـاورزی از اهـداف تشـکیل ایـن صنـدوق اسـت کـه بـا تاسـیس آن شـاهد
تحـول در بخـش کشـاورزی شهرسـتان خواهیـم بود.
مدیرترویـج جهـاد کشـاورزی زرین دشـت اظهار نمـود :طرح تاسـیس صندوق
در سـال  1396تهیـه و بـه تصویـب شـرکت مـادر تخصصی رسـیده اسـت که
در سـال جـاری با سـرمایه یک میلیـارد تومان تشـکیل و خرید سـهام آن آغاز
گردیده اسـت.
وی خاطـر نشـان کرد :سـرمایه صندوق با سـرمایه گـذاری  49درصدی دولت
و  51درصـدی بهـره برداران بخش کشـاورزی تامیـن می گردد.

کشت مکانیزه پنبه با فاصله ردیف 75سانتیمتر
برای اولین بار در شهرستان زرین دشت

وی افـزود :در صـورت سـازگاری ایـن محصـول در منطقـه و منـوط بـر خریـد
تضمینـی بـا قیمت مناسـب می تـوان از آن به عنوان کشـت جایگزیـن برنج در
سـطح وسـیع اسـتفاده کـرد و امید اسـت در سـالهای آتـی روند رو به رشـدی
در تولیـد این محصول داشـته باشـیم.
شـایان ذکـر اسـت رقم کشـت شـده در ایـن شهرسـتان  TTKمی باشـد که به
میـزان  8کیلوگـرم در هکتار کشـت گردیده اسـت.
صادقی مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی
فارس در جلسه جذب سرمایه گذاری صنایع شهرستان سپیدان:

دستیابی به استقالل بدون ایجاد امنیت غذایی در
کشور امکان پذیر نیست

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرین دشـت؛
شـعاعی مسـئول مکانیزاسـیون ایـن مدیریـت گفـت :بـرای اولیـن بار کشـت
مکانیـزه پنبه در اراضی کشـاورزی شهرسـتان در سـطح  130هکتار به صورت
ردیفـی و فاصلـه هـر ردیـف  75سـانتی متـر اجـرا شـد و بدیـن ترتیـب جهت
برداشـت بـا کمبایـن وش چیـن پنبـه مـی تواند صـورت بگیرد.
وی افـزود :ایـن روش رونـق چشـم گیـری در واحـد سـطح و تولیـد پنبـه بـه
همـراه خواهـد داشـت و بـا آمـدن کمبایـن وش چین پنبـه در این شهرسـتان
قطعـا سـطح زیـر کشـت مکانیـزه افزایـش چشـم گیـری خواهـد داشـت و
بسـیاری از مشـکالت کشـاورزان از جملـه برداشـت بـا کارگر کـه از معضالت
فصـل برداشـت اسـت از پیـش رو برداشـته خواهـد شـد.

شهرستان سپیدان
مریم حق با علی

کاشت کینوا به صورت پایلوت در شهرستان
سپیدان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛
باصـری مدیـر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت :کشـت کینـوا به صورت
پایلـوت بـا همـکاری مدیریـت زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
و در سـطح نیـم هکتـار در روسـتای صـادق آبـاد بیضا با دسـتگاه ریـز دانه کار
غالت انجام شـده اسـت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان؛ جلسـه
جـذب سـرمایه گـذاری صنایـع شهرسـتان سـپیدان با حضـور پاک نـژاد معاون
فرمانـدار شهرسـتان سـپیدان ،صادقـی مدیـر صنایع تبدیلـی و غذایی سـازمان
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس ،باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
سـپیدان ،کارشناسـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی سـپیدان و جمعـی از سـرمایه
گـذاران بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان در سـالن جلسـات مدیریـت جهـاد
کشـاورزی سـپیدان برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه باصـری مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ضمـن خوش
آمـد گویـی بـه حاضریـن بـه ارائـه گزارشـی از واحدهای فعـال صنایـع در این
شهرسـتان پرداخـت و گفـت :بـا وجود پتانسـیل بـاالی این شهرسـتان در تولید
محصـوالت مختلـف کشـاورزی مـی تـوان بـا کارآفرینـی زمینـه اشـتغال زایی
پایـدار را درایـن شهرسـتان ایجاد کرد و مانع از مهاجرت روسـتائیان به شـهرها
گردید.
وی در ادامـه بـا تأکیـد بر حمایت از سـرمایهگذاری بخش خصوصی در توسـعه
صنایـع تبدیلـی متذکـر شـد طرحهـای جدیـد سـرمایهگذاری مـورد حمایـت
سـازمان جهـاد کشـاورزی مـی باشـد و ایـن سـازمان از ایـن طرح ها اسـتقبال
مـی نمایـد و مجموعـه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـپیدان ضمـن
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پاسـخگوی سـرمایه گـذاران ایـن بخش می باشـد زیـرا این امر باعـث افزایش
ارزش افـزوده و درنهایـت توسـعه شهرسـتان می گـردد.
در ادامـه ایـن جلسـه پـاک نـژاد ضمـن تشـکر از برپایـی ایـن جلسـه بیـان
داشـت :بـا توجـه به خشکسـالی های سـال های اخیـر و بهـره وری از آب های
کشـاورزی ،بایـد بـه سـمت توسـعه کیفی بخـش کشـاورزی گام برداریـم و در
این راسـتا صنایـع تبدیلی و فـرآوری محصوالت کشـاورزی دارای اهمیت ویژه
ای بـوده و بـا توجـه به پتانسـیل موجـود در این شهرسـتان باید نقـاط ضعف و
قـوت ایـن کار شناسـایی گردد تـا بتوانیم به توسـعه پایدار دراین زمینه برسـیم.
سـپس صادقـی ضمـن ایـراد سـخنانی اولویت هـای سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان فـارس در خصـوص صنایـع کشـاورزی جهـت سـرمایه گـذاران و
کارشناسـان در سـطح ایـن شهرسـتان و اسـتان را تشـریح کـرد و گفـت :امیـد
اسـت بـا اجرای طرح های سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی ،امنیت غذایی
را بـرای مـردم تامیـن کنیـم و بتوانیـم در زمینـه صادارات بـا حمایـت فرماندار
شهرسـتان و کسـانی کـه در سـطح اسـتان در ایـن زمینـه فعالیـت مـی کننـد
گام هـای خوبـی را در بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان برداریـم.
وی افـزود :از اولویت هـای بخـش کشـاورزی رسـیدن بـه خودکفایـی در
محصـوالت کشـاورزی بخصـوص محصـوالت اسـتراتژیک و تامیـن امنیـت
غذایـی می باشـد و دسـتیابی به اسـتقالل بدون ایجـاد امنیت غذایی در کشـور
امـکان پذیر نیسـت.

شهرستان سروستان
صادق رحیمی

برگزاری دوره آموزشی مهارتی آبیاری تحت فشار
در شهرستان سروستان

در پایـان از  3مزرعـه کـه سیسـتم آبیاری قطـره ای نوین در آن اجرا شـده بود،
بازدیـد بـه عمل آمد.

آغاز کاشت  25هکتار زعفران
در شهرستان سروستان

بـا توجـه بـه طـرح توسـعه کاشـت گیاهـان دارویی کـه از سـال  95آغاز شـده
اسـت ،کاشـت زعفـران درایـن شهرسـتان از سـال  97آغـاز و پیـش بینـی
می گـردد در سـال جاری سـطح زیر کشـت این محصـول به  25هکتار برسـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان؛
سـطح زیـر کشـت زعفـران در این شهرسـتان در سـال  95و  96بـه مقدار 15
هکتـار بـوده اسـت که بـا توجه به نیـاز آبی پایین و شـرایط خشکسـالی موجود
توسـعه گیاهـان دارویـی کـم آب بر راهکاری مناسـب جهت توسـعه و اشـتغال
روسـتایی محسـوب می گردد.
حمیدرضـا احسـانی مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت ضمـن بیـان ایـن مطالب
گفـت :در ایـن راسـتا تسـهیالت مناسـبی جهـت بهـره بـرداران و متقاضیان از
محـل توسـعه اشـتغال روسـتایی در نظـر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود :تاکنـون  12هکتـار از ایـن مـزارع با دسـتگاه نیمه مکانیـزه زعفران
کار کشـت شـده است.

برداشت  350هکتار صیفی جات
از مزارع شهرستان سروستان

بـا توجـه بـه اهمیـت آب و جایگزین کـردن سیسـتم های آبیاری تحت فشـار
بجـای آبیـاری غرقابـی و کرتـی ،دوره آموزشـی مهارتی آبیاری تحت فشـار در
مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان برگـزار گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان؛
قهرمانـی مسـئول ترویـج مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن مدیریـت بـا بیـان
ایـن خبـر گفـت :ایـن دوره آموزشـی با محوریـت بهره بـرداری و نگهـداری از
سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار قطره ای و کم فشـار و با اهـداف اختصاصی
آشـنایی بهـره بـرداران بـا شـیوه های نویـن نگهـداری و بهـره بـرداری از
سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار برگـزار شـد.
وی افـزود :ارتقـای سـطح دانش بهـره برداران ،آشـنایی با اجزای سیسـتم های
آبیـاری از جملـه منابع تامین آب ،آشـنایی با سیسـتم اسـید شـویی در سیسـتم
آبیـاری قطـره ای و انـواع آبیـاری از اهـداف دیگـر ایـن دوره بـود کـه بـه
بهره بـرداران آمـوزش داده شـد.
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مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سروسـتان از پایـان
برداشـت صیفـی جـات در سـطح  350هکتـار خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان بنفشـه
حقیـر افـزود :صیفـی جات کاشـته شـده شـامل خربزه ،طالبـی و هندوانـه بوده

اسـت .وی میانگیـن برداشـت صیفـی جـات در ایـن شهرسـتان را  40تـن در
هکتـار برشـمرد و گفت :خوشـبختانه در سـال زراعی جاری صیفـی از عملکرد
مناسـبی برخـوردار بـوده و بـه قیمت مناسـب از کشـاورزان خریـداری گردید.
حقیـر تصریـح کـرد :جایگزیـن کـردن محصـوالت زراعـی بـا طـول عمـر
کوتاه تـر ،نیـاز آبـی کمتـر و بازار مناسـب به جای کشـت های پـر مصرف آب
در دسـتور کار مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان قـرار دارد.

شهرستان شــیراز
شاپور نوبهاری

بازدید نمایندگان مردم شهرستان شیراز در
مجلس شورای اسالمی از قنات غازی آباد داریون

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ جلسـه
شـورای اداری داریـون بـا حضـور رضایـی ،اکبـری و رجبـی نماینـدگان مـردم
شهرسـتان شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ،عالیشـوندی فرمانـدار شـیراز،
بخشـدار مرکـزی ،مدیـران و روسـای ادارات در سـالن بـاغ نبـوت داریـون
برگزار شـد .در این جلسـه مسـائل و مشـکالت دهسـتان داریون مـورد بحث و
بررسـی قـرار گرفـت و در پایان جلسـه به دعوت اختـری مدیر جهادکشـاورزی
شهرسـتان شـیراز ،اعضـای جلسـه از بازسـازی و الیـه روبـی قنات غـازی آباد
داریـون بازدیـد کردند.
اختـری در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت :قنـات مذکور با طـول  3700متـر و چند
شـاخه فرعـی و تعـداد  155میله چـاه یکـی از قنات های بزرگ و فعـال در این
منطقـه می باشـد کـه بـه دلیـل ریـزش و پرشـدن رسـوبات ،فاقد کارایـی الزم
بـود کـه بعـد از تخصیـص اعتبـار آب و خـاک در اولویـت مرمـت و احیـا قـرار
گرفـت و عملیـات اجرایـی آن شـروع گردید.
وی افـزود :پـس از عملیـات مرمـت و الیروبـی قنـات مذکـور خروجی آب سـه
برابـر شـد و قنـات جانی دوباره گرفـت و آب آن در رگ هـای زمین های زراعی
بهـره بـرداران جـاری گردید تا به کشـاورزی این منطقـه رونقی دوباره بخشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :این مدیریت آمادگـی دارد در صورت تامیـن اعتبار الزم
ادامـه مرمـت و الیـه روبـی قنات مذکور را در سـنوات آتـی انجام دهد.

واگذاری اراضی شیب دار در قالب گروه های
مشاع در شهرستان شیراز

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛
شـکوهی دبیـر کمیتـه فنی اراضی شـیب دار شهرسـتان شـیراز اعالم کـرد :با
توجـه بـه درخواسـت متقاضیان توسـعه باغـات دیـم در اراضی ملی شـیب دار
در سـطح ایـن شهرسـتان و بررسـی های به عمل آمده توسـط اعضـای کمیته

فنـی ،در سـال جـاری صرفـ ًا تشـکیل پرونـده در محـدوده گروه هـای مشـاع و
تشـکل هـا صـورت مـی پذیـرد و از تشـکیل و بررسـی پرونده هـای انفـرادی
خـودداری می گـردد .وی افـزود  :بـا توجـه به مکاتبـات صورت گرفته از سـوی
مدیریـت امـور باغبانـی و مجـری احـداث باغـات در اراضـی شـیب دار و خـط
مشـی های مشـخص شـده در ایـن حـوزه ،مراکـز جهـاد کشـاورزی در سـطح
شهرسـتان شـیراز مجـاز بـه تشـکیل پرونده به صـورت انفـرادی نخواهنـد بود.
در ادامـه شـکوهی بیـان کـرد :بررسـی پرونـده ها در قالـب گروه های مشـاع و
تشـکل هـا در سـطح کمیتـه فنـی ایـن شهرسـتان و کارگـروه اسـتان در اولین
فرصـت صـورت مـی پذیـرد .وی توصیـه نمـود :متقاضیـان از کاشـت بـادام به
دلیل گسـترش بیمـاری جاروک خـودداری نمایند و حتم ًا به توصیه کارشناسـان
حفـظ نباتـات و باغبانـی ایـن مدیریت توجه داشـته باشـند.

نصب تله های سراتراپ
در بخش ارژن شهرستان شیراز

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان شـیراز؛ افشـین
شـیبانیان کارشـناس حفـظ نباتـات ایـن مدیریـت گفـت  :مگس میـوه مدیترانه
ای آفتـی پلـی فاژ اسـت که بـه میوه های مختلـف از جمله انجیـر ،خرمالو ،انار،
هلـو ،گالبـی ،آلـو خسـارت وارد می کند.
وی افـزود :بـرای ردیابـی ایـن آفـت از تلـه فرمونـی و بـرای شـکار انبـوه آن
هم زمـان از تلـه فرمونـی و تلـه سـراتراپ اسـتفاده مـی شـود و ایـن مدیریـت
سـعی دارد بـا تله گـذاری در باغـات منطقـه ارژن و انجام سرکشـی های منظم
توسـط شـبکه مراقبـت و پیـش آگاهـی ،از خسـارت زایی ایـن آفـت جلوگیری
نمایـد تـا توان اقتصـادی بهره برداران و توسـعه پایدار کشـاورزی محقق شـود.

شهرستان فراشبند
محمد مهدی قاسمی

بررسی پذیره نویسی و مشارکت بهره برداران در
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

جلسـه رونـد پذیره نویسـی و مشـارکت بهره بـرداران در تأمین سـهم غیردولتی
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند به ریاسـت
فرماندار شهرسـتان فراشـبند برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان؛ جلسـه
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كارخانـه قند اين شهرسـتان تحويل داده شـده اسـت.
وي افـزود :کشـت پاییـزه چغنـدر قنـد بـه منظـور اجرايي كـردن برنامـه هاي
اقتصـاد مقاومتـي و بـا هـدف مصرف بهینه آب ،كشـت محصوالت كـم آب بر،
تغییـر الگـوی کشـت از زراعت تابسـتانه بـه زمسـتانه و تامین ماده اولیـه توليد
شـکر بـرای کارخانـه قند طرف قرارداد در اين شهرسـتان کشـت شـده كه اين
امـر ضمـن اشـتغال زايـي ،بـا توليد بيشـتر شـكر در جهت نيـل بـه خودكفايي
نيـز موثر بوده اسـت.

گزارش روند پذیره نویسـی و مشـارکت بهره برداران در تأمین سـهم غیردولتی
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند بـا حضـور
صـادق فروغی فرماندار ،شـهرام رشـیدی بخشـدار مرکزی ،بیـژن نادرپور مدیر
جهاد کشـاورزی ،روسـای ادرات تابعه ،دهیاران و شـوراهای اسلامی روسـتاها
و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی در مدیریـت جهاد کشـاورزی برگـزار گردید.
در ایـن جلسـه نادرپـور مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند فلسـفه
وجـودی و اهـداف و ماهیـت صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش کشـاورزی را
تشـریح کـرد .در ادامه رامیـن نادرپور مسـئول اداره ترویج ایـن مدیریت از روند
پذیره نویسـی و مشـارکت بهـره برداران در ایـن صندوق گزارشـی را ارائه کرد.
در پایـان صـادق فروغـی فرماندار شـیراز گفت :نیـاز ُمبرم بهره بـرداران بخش
کشـاورزی به تشـکیل صنـدوق حمایت از توسـعه بخش کشـاورزی بـه عنوان
حامـی واقعـی آنـان و بازوی توانمند جهاد کشـاورزی بسـیار ضروری اسـت.
وی در ادامـه مطالبی درمورد مسـائل خشکسـالی و جدی گرفتـن بیش از پیش
بحـران آب و تغییـر الگوی کشـت و متناسـب با منطقـه را بیان کرد.

برداشت  162هکتار لیموترش در باغات مرکبات
بخش دهرم آغاز شد

مسـئول جهـاد کشـاورزی بخش دهـرم ،از آغـاز عملیات برداشـت لیموترش در
سـطح  162هکتـار از باغـات مرکبات این منطقـه خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند؛
دژگاهـی مسـئول جهـاد کشـاورزی بخـش دهرم ضمـن اعالم این خبـر گفت:
عملیـات برداشـت لیموتـرش در نیمـه اول مـرداد مـاه آغـاز و پیـش بینـی می
شـود کار برداشـت ایـن محصـول تـا اواخر شـهریور مـاه ادامـه یابد.
وی افـزود :متوسـط تولیـد ایـن محصـول  8تـا  10تـن در هکتار می باشـد که
محصول برداشـت شـده عالوه بـر مصرف داخلی اسـتان فارس به اسـتان های
اصفهـان و تهـران هم صادر می شـود.

شهرستان فسا

در ادامـه پارسـا کارشـناس و مسـئول واحـد زراعت ایـن مدیریت گفـت :تاريخ
مناسـب كشـت چغنـدر قنـد پاييزه در شهرسـتان فسـا از نيمه دوم شـهريور ماه
تـا پايـان مهرمـاه و برداشـت آن از نيمه دوم ارديبهشـت ماه تا پايـان خردادماه
مـي باشـد ضمـن این که عيـار آن بيـن  13تـا  18درصد متغير اسـت.
وي بـا بيـان ايـن كـه چنديـن كارگاه در خصـوص مسـائل زراعـي پيرامـون
كاشـت چغنـدر قنـد پاييـزه از جملـه مديريـت كاشـت ،داشـت و تغذيـه ،زمان
مناسـب برداشـت و آشـنايي بـا آفـات و بيمـاري هـا برگزار شـده اسـت افزود:
كاشـت و برداشـت چغندر قنـد با دسـتگاه های مکانیزه بخـش خصوصي انجام
گرفته اسـت.

برگزاري جلسه کميته توسعه کشت های گلخانه ای
و گياهان دارويي در سطح شهرستان فسا

بـه گـزارش روابط عمومی مديريت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا عطارزاده
رئیـس اداره بهبـود تولیـدات گیاهـی اين شهرسـتان گفت :در پی کمبـود منابع
آبـی و خشکسـالی های چنـد سـاله اخیـر و تاكيـد بـر توسـعه کشـت هـاي
گلخانـه ای كـه از مهم تریـن نیازهـای بخـش کشـاورزی و از برنامـه هـاي
اولويـت دار سـازمان جهاد كشـاورزي فارس مي باشـد ،جلسـه کارگروه توسـعه

ابراهیم باغبان

برداشت  5350تن چغندرقند پاييزه از مزارع
شهرستان فسا

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا از پايان برداشـت چغندرقنـد پاييزه براي
اولين بار در شهرسـتان فسـا خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی مديريت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ سـامانی
افزود :برداشـت چغندر قند پاييزه از سـطح  144هکتار از مزارع بخش شـيبكوه
ايـن شهرسـتان پايـان يافت كه بـا احتسـاب  37/1تن ميانگيـن عملكرد چغندر
قنـد پاييـزه در هكتـار ،بالـغ بـر  5350تـن چغنـدر قنـد پاييـزه برداشـت و بـه
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کشـت های گلخانه ای و گياهان دارويي در سـطح این شهرسـتان در راسـتای
افزایـش تولیـد در محیط هـای گلخانـه ای و رشـد و توسـعه گلخانه هـای
شهرسـتان فسـا در سـالن جلسـات ايـن مديريـت بـه صـورت مسـتمر برگـزار

مـي گـردد .وي افـزود :ایـن جلسـات بـا حضـور مدیـر و كارشناسـان جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان فسـا ،نماينده فرمانـدار ،مدير امـورآب شهرسـتان ،نظام
مهندسـي كشـاورزي و روسـاي ادارات مرتبـط برگـزار مي گـردد و راه کارهای
مناسـب جهت توسـعه کشـت های گلخانه ای و گياهان دارويي در سـطح اين
شهرسـتان ،رفـع موانـع و مشـکالت پیـش رو ،تلاش در جهـت هماهنگـی و
تعامـل بیـن دسـتگاه های متولـی درخصـوص تسـریع پاسـخ گویـی مربوط به
طـرح و صـدور مجوزهـای الزم با رویکرد رونق تولیدات کشـاورزی در دسـتور
كار ايـن كميته قـراردارد.

شهرستان فیـــروزآباد
سید مهرزاد رضوی

اجرای آبیاری تیپ در مزارع برنج شهرستان
فیروزآباد

با کاهش  600هکتاری سطح زیرکشت،
 48000تن گندم در شهرستان فسا تولید شد

بـه گـزارش روابط عمومـی مديريت جهادکشـاورزی شهرسـتان فسـا؛ عمليات
برداشـت گنـدم آبـي ايـن شهرسـتان درسـطح  9400هكتـار به پايان رسـيد و
بيـش از  40هـزار تـن گنـدم مـازاد بـر توليـد ،تحويـل مراكـز خريد و شـركت
هـاي توليد كننـده بـذر گرديد.
سـاماني مديـر جهاد كشـاورزي شهرسـتان فسـا ضمن اعلام این خبـر گفت:
تمـام تمهیـدات الزم بـه منظـور تسـهيل در عمليـات برداشـت و خریـد گندم
مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان در ایـن شهرسـتان فراهـم شـد و همـه تلاش مـا
فراهـم نمـودن شـرایط مناسـب بـرای کشـاورزان گنـدم کار ایـن شهرسـتان
بوده اسـت.
وي افـزود :تنظيـم تاريـخ كشـت ،تاميـن و توزيـع بـه موقـع نهـاده هـاي
كشـاورزي از قبيـل بـذور گواهـي شـده ،كودهـاي شـيميايي و ادوات كشـت،
ترويـج و توسـعه كشـت مكانيـزه ،تعييـن سـايت هـاي الگويـي طـرح اميـد و
انتقـال يافتـه هـاي جديد كشـاورزي به بهره بـرداران و همچنيـن اجراي طرح
( pvsطـرح مشـاركتي ارقـام مختلـف گندم) بـه منظـور انتخاب ارقام مناسـب
منطقـه از جملـه خدمـات ارائه شـده و اقدامـات مهمي بودند كـه در توليد گندم
ايـن شهرسـتان نقش بسـزايي داشـتند.
پارسـا کارشـناس و مسـئول واحـد زراعـت جهـاد کشـاورزی ايـن شهرسـتان
گفـت :ميـزان توليـد گندم شهرسـتان فسـا درسـال جـاري در حـدود  48هزار
تـن بـوده كـه عليرغـم خشكسـالي ،كاهـش سـطح  600هكتـاري و همچنين
مقـدار بـذر خـود مصرفـي ،ايـن ميـزان توليد محقق شـده اسـت.
وي ارقـام محصـول گندم ایـن شهرسـتان را دوروم یاواروس ،دوروم شـبرنگ،

سـيروان ،چمـران  1و 2و شـيرودي عنوان کـرد و افزود :پنج مرکـز خرید گندم
شـامل سـه مركـز خريد تعـاون روسـتايي ،شـركت غلـه و خدمـات بازرگاني و
كارخانـه آرد فسـا ،خريـد گنـدم مـازاد كشـاورزان را به طور مسـتمر در سـطح
ایـن شهرسـتان انجـام دادنـد .پارسـا در ادامـه یـادآور شـد :بـا هماهنگي هاي
انجـام شـده بيـش از  75دسـتگاه كمبايـن بومـي و مهاجـر عمليـات برداشـت
گنـدم را بـر عهـده داشـتند و امر برداشـت در بهتريـن زمان ممكن انجام شـده
اسـت .شـايان ذكر اسـت شهرسـتان فسـا با دارا بودن ميانگين توليد پنج و دو
دهـم تـن در هكتـار گنـدم مقـام اول توليد این محصـول در واحد سـطح را در
اسـتان فـارس به خـود اختصاص داده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فیروزآبـاد؛
سـیف الـه محمدنـژاد رییـس اداره آب و خـاک ایـن مدیریـت گفـت :اجـرای
آبیـاری تیـپ در مـزارع برنـج شهرسـتان و با حضور اسلامی مدیـر آب و خاک
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس وکارشناسـان اداره آب و خـاک در سـطح
تقریبـی  1هکتـار از مـزارع روسـتای احمدآبـاد و کلسـیان صـورت گرفـت.
وی افـزود :در زراعـت برنـج کـه مصـرف آب باالیـی دارد تغییـر روش آبیـاری
در زراعـت برنـج بـرای کـم کـردن آب مصرفـی و همچنیـن برنامـه ریـزی
جهـت اجـرای آبیـاری تیپ از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت و در همین راسـتا
مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان با برگـزاری کالس و آمـوزش بهره
بـرداران درصـدد اسـتفاده از آبیـاری تیـپ در ایـن مـزارع می باشـد چـرا که در
ایـن روش میـزان آب مصرفی کشـت برنج بـه یک سـوم روش غرقابی کاهش
مـی یابـد .ایـن کارشـناس در ادامـه بیان کـرد :راندمـان مصرف ،مرطـوب نگاه
داشـتن محیـط ریشـه گیاه در حـد مطلوب در طول دوره رشـد ،کاهـش آفات و
بیماریهـای گیاهـی را به همـراه دارد.

شهرستان قیروکارزین
سعید نصیری

پیش بینی تولید  140000تن لیموترش
در شهرستان قیروکارزین

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قیروکارزین؛
ادیبـی فرد مسـئول باغبانی شهرسـتان قیروکارزین گفت :این شهرسـتان دارای
 11500هکتـار بـاغ مرکبـات اسـت که  4500هکتـار آن لیمو ترش می باشـد و
از ایـن سـطح قریب بـه  3200هکتار آن مثمر اسـت.
وی افـزود :کـه کار گلدهـی آن از نیمـه بهمـن مـاه شـروع و تا فروردیـن ادامه
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دارد و عملیـات برداشـت عمـده محصـول لیمـو تـرش از نیمـه دوم مـرداد ماه
شـروع می گـردد و پیـش بینـی می شـود کـه تا پایـان فصـل برداشـت میزان
 140000تـن محصـول جمـع آوری و روانـه بازار هـای داخلـی اسـتان فـارس
و دیگـر اسـتان های کشـور و نیـز صـادرات بـه کشـور های هم جـوار صـورت
پذیرد.

تولید  90تن چغندر قند با عیار  15در سایت الگویی
طرح امید کازرون

پیش بینی بیش از  400هکتار اجرای پوشش توری
برای باغ های مرکبات قیروکارزین در سال جاری

بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی قیروکارزیـن؛ ادیبی فرد
مسـئول باغبانـی این مدیریت گفت :اسـتفاده از پوشـش توری بـرای جلوگیری
از گرمـا زدگـی و سـرما زدگـی و نفـوذ آفـات صـورت می گیـرد به نحـوی که
در زمسـتان ایـن پوشـش ،هـوا را تا حـدود  5الـی  6درجه تعدیـل می دهد و از
سـرما زدگـی درختان جلـو گیری مـی کند.
وی افـزود :از دیگـر مزایـای ایـن طـرح جلوگیـری از خسـارت تگـرگ ،برفک
شـبانه ،جلوگیـری از آفـات سـوختگی تابسـتانه و کاهـش مصـرف آب تا حدود
 %7می باشـد.
ادیبـی بیـان کـرد :این طـرح در شهرسـتان قیروکارزین تعـداد  50نفـر تاکنون
مجـوز تاسـیس سـایبان (پوشـش توری) را بـرای سـطحی بالغ بـر  273هکتار
اخـذ نمـوده انـد و بـرای  235هکتـار آن جهـت اخـذ تسـهیالت بـه سـازمان
معرفـی شـده اند و پیـش بینـی می شـود ایـن میـزان از  400هکتار کـه میزان
تعهـد ایـن مدیریـت در سـال جاری اسـت ،فراتـر رود.

شهرستان کازرون
وحید نیاکان

ایمنی نخل های کازرون مقابل آفت سرخرطومی
حنایی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون،
عملیـات کیـل گیـری در سـایت الگویـی -ترویجـی طـرح امیـد چغنـدر پاییزه
رقـم اسـپارتاگ و پالمـا انجـام شـد .ایـن مزرعـه در حومـه شهرسـتان کازرون
در 3هکتـار زمیـن زراعـی کشـت شـده بـود بـه عنـوان مزرعـه الگویـی طرح
امیـد زیـر نظـر کارشناسـان ایـن مدیریـت و سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان
فـارس قـرار گرفتـه بـود .نیـاکان کارشـناس ترویج مدیریـت جهاد کشـاورزی
کازرون گفـت :بـه منظـور بررسـی نتایـج و عملکرد ایـن مزرعه کیـل گیری با
حضـور کارشناسـان ناظر اسـتانی ( نماینـدگان مدیریت های زراعـت و ترویج )
کارشناسـان زراعـت و ترویج شهرسـتان و مسـئول مرکز خدمـات حومه و ناظر
طـرح و کشـاورز مجـری طـرح انجـام پذیرفت.
وی افـزود :در ایـن مزرعـه از هـر هکتـار بیـش از  90تـن چغنـدر قنـد بـا عیار
 15برداشـت شـد کـه ایـن میزان برداشـت در مقایسـه بـا میانگین اسـتان رقم
باالیـی اسـت .نیـاکان بیـان داشـت :مديريـت بهینه تولیـد مزرعه فوق شـامل
عمليـات خـاك ورزي صحيـح و به موقع ،اسـتفاده از بذر اصالح شـده ،مصرف
بهينـه و بـه موقـع كودهـاي مـورد نيـاز و كنتـرل مناسـب آفـات و علـف هاي
هـرز در افزايـش عملكـرد محصـول و نظارت کارشناسـان جهاد کشـاورزی در
تمـام مراحـل تولید نقش داشـته اسـت.

آغاز کاشت  200هکتار کنجد در شهرستان کازرون

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون؛ راد
کارشـناس حفـظ نباتات ایـن مدیریت گفت :جهـت مقابله با آفت سـرخرطومی
حنایـی در سـطح  100هکتـار از نخلسـتان های شهرسـتان کازرون تله فرمونی
کار گذاشـته شـده است.
وی افـزود :آفـت قرنطینـه ای سـرخرطومی حنایـی خرمـا بـا تغذیـه از جوانـه
مرکـزی ،غالف هـای تـازه و لیفـی نشـده بـرگ و بافت نـرم و آبـدار داخل تنه
درخـت و ایجـاد کانـال و حفره هـای بزرگ داخـل تنه باعث ضعیف و شکسـته
شـدن درخـت می گـردد بـه نحـوی کـه در مـدت زمـان کوتاهی باعـث مرگ
یـک درخـت جوان می شـود و به همین منظـور بهترین راه ،پیشـگیری از ورود
ایـن آفت بـه نخلسـتان ها می باشـد.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان کازرون ،کاشـت
کنجـد در سـطح مـزارع
شهرسـتان کازرون آغاز شـد.
فخاریـان مسـئول زراعـت
مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان کازرون بـا بیـان
اینکـه امسـال  200هکتـار از
اراضی کشـاورزی شهرسـتان
کازرون بـه کشـت دانـه
روغنـی کنجـد اختصـاص
یافتـه اسـت ،گفـت :سـطح
زیـر کشـت ایـن محصـول
نسـبت بـه سـال گذشـته20

درصـد افزایـش داشـته و انتظـار مـیرود میـزان 200تـن کنجـد از ایـن مزارع
تولیـد و روانـه بـازار شـود.
وی افـزود :از مهـم تریـن مزیت هـای کشـت کنجـد در مقایسـه بـا دیگـر
محصـوالت زراعـی مقـاوم بـودن آن بـه کـم آبـی ،دوره رشـد کوتـاه ،تنـاوب
زراعـی بـا غلات ،جایگزینی مناسـب برای ذرت دانه ای ،کاشـت بدون شـخم
و کاهـش هزینه هـای عملیـات خـاک ورزی اسـت.

شهرستان کوار
مرضیه ترکمان

شروع عملیات اجرایی  2/2کیلومتر شبکه آبیاری و
زهکشی در بخش فرمشکان

عملیـات احـداث کانـال انتقـال آب از چشـمه های شـاه غیـب آریـن وهکوان
منطقـه فرمشـکان بـه طـول  2/2کیلومتـر آغـاز گزدید.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ کاکایی
مسـئول آب و خـاک ایـن مدیریـت بـا بیـان خبـر فـوق گفت :بـا احـداث این
کانـال حـدود  30درصـد از تلفـات آب جلوگیـری به عمل آمـده و  1200هکتار
از اراضـی زیـر دسـت آن مشـروب می گردد.
وی افـزود :ایـن پـروژه بـا اعتباری بالغ بـر  10میلیـارد ریال از محـل اعتبارات
ملـی در حـال اجـرا مـی باشـد و امیدواریـم بـا تخصیـص اعتبار در سـال های
آتـی ایـن طـرح بـه صـورت کامل اجـرا و به بهـره برداری برسـد.

نشست فعاالن حوزه کشاورزی و دامداری
شهرستان کوار با نماینده مردم شهرستان های
کوار ،خرامه و سروستان در مجلس شورای اسالمی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ این
جلسـه کـه بـا حضـور اسـماعیلی نماینـده مـردم در مجلس شـورای اسلامی،
اشـکان کاظمـی فرمانـدار ،صبوری پـور معاون برنامـه ریزی و امـور اقتصادی
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس و جمعی از مدیران سـتادی ،ملک زاده
مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان ،فعاالن حـوزه کشـاورزی و دامداری و
کارآفرینـان برگـزار شـد ،مشـکالت و رفع موانـع تولیدکنندگان این شهرسـتان
مورد بررسـی قـرار گرفت.
در ابتـدای ایـن جلسـه ملـک زاده ضمن تشـریح اقدامـات و عملکـرد مدیریت
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار بـه فعالیت هـای شـاخص از جملـه طـرح
روسـتای گلخانـه ای بـه عنـوان یکی از سـه شهرسـتان پایلوت ،اولیـن احداث

سـردخانه با پیشـرفت فیزیکـی  40درصد ،پیگیری جذب سـرمایه گـزار خارجی
جهـت احـداث کشـتارگاه صنعتـی و فعالیت هـای انجـام شـده در زمینـه ترویج
آموزش هـای کشـاورزی ،افزایـش میانگیـن تنـاژ در هکتـار بـه میـزان یک تن
محصـول کلـزا و اجـرای توسـعه و کشـت گیاهـان دارویـی را بسـیار باالتـر از
سـطح ابالغـی اعلام کـرد و لـزوم تسـریع و تسـهیل در اعطـای تسـهیالت
توسـط بانک هـای عامـل را امـری ضروری دانسـت.
در ادامـه صبـوری پـور بـا اشـاره بـه ایـن کـه  23درصد اقتصـاد اسـتان مربوط
بـه بخـش کشـاورزی و زیـر مجموعه هـای آن اسـت ،در خصـوص اولویتهای
جهـاد کشـاورزی مطالبـی را بیـان کـرد و گفـت :اولویت هـای در نظـر گرفتـه
شـده شـامل مدیریـت منابع آب ،کشـت گیاهان کم آب بر ،کشـت ارقـام مقاوم
بـه شـوری و  ...می باشـد.
وی در مـورد امهـال وام هـا و بخشـش سـود تسـهیالت بخـش کشـاورزی،
تسـهیل و تسـریع اخـذ مجـوز گلخانـه ها ،تشـکیل صنـدوق حمایـت از بخش
کشـاورزی در سـال آینـده ،همچنیـن تخصیص اعتبـار جهت احـداث و تکمیل
کانـال ،جـاده و تسـطیح در روسـتاهای مظفـری و فرمشـکان در سـال جـاری
قول مسـاعدت داد.
سـپس رحیمـی مدیـر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس
گفـت :رفـع مشـکالت مربـوط به بخـش دام در مـورد خرید شـیر و قیمت های
مصـوب بـا پیگیری هـای انجـام گرفته در دسـت اقدام اسـت.
وی افـزود :مشـکل تامیـن کودهـای شـیمیایی مرتفـع شـده اسـت و در حـال
حمـل می باشـد.
در ادامـه اسـماعیلی نماینـده مردم شهرسـتان های کوار ،سروسـتان و خرامه در
مجلـس شـورای اسلامی بـا تاکید بـر ضـرورت برگـزاری این گونه جلسـات و
تاثیـرات مفیـد و اثرگـذار آن بر تصمیمات مسـئولین اسـتانی و حتـی نمایندگان
مجلـس گفـت :از جمله برکات این جلسـه تخصیص اعتبارات جهت روسـتاهای
مظفـری و منطقه محروم فرمشـکان می باشـد.
وی همچنیـن بـر برگـزاری جشـنواره انگـور توسـط انجمـن صنفی کشـاورزی
تحـت هدایـت و نظـارت جهاد کشـاورزی بـا توجه به پتانسـیل بـاالی تولیدات
محصـوالت کشـاورزی و باغـداری در شهرسـتان کوار تاکیـد نمود.

اعطای تسهیالت سامانه کارا در قالب طرح اشتغال
فراگیر و پایدار روستایی به متقاضیان

بیـش از  916350میلیـون ریـال تسـهیالت سـامانه کارا به  146واحـد تولیدی
بـا سـود تسـهیالت  6درصد اشـتغال پایـدار روسـتایی و  12تـا  16درصد جهت
اشـتغال فراگیـر در شهرسـتان کوار مصوب شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ کیانوش
موسـوی مسـئول طـرح و برنامـه ایـن مدیریت با اعلام این خبـر گفت:تاکنون
 129نفر جهت اخذ تسـهیالت در اشـتغال پایدار روسـتایی و  17نفر در اشـتغال
فراگیـر جهـت تسـهیالت در کارگـروه شهرسـتان مصـوب گردیـده کـه سـهم
تسـهیالت پایـدار روسـتایی مبلـغ  850250میلیـون ریـال و اشـتغال فراگیر به
مبلـغ  66100میلیـون ریال می باشـد.
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وی در مـورد تسـهیل اعطـای تسـهیالت بـه بهـره بـرداران متقاضـی اظهـار
کـرد :از ابتـدای سـال جاری تاکنـون 523475میلیون ریـال در طرحهای بخش
کشـاورزی مصـوب و بـه بانک هـای عامـل معرفی شـده انـد که عمدتا شـامل
واحدهـای گلخانـه ای ،سـبزی ،صیفـی ،گل رز ،فرآورده هـای لبنـی گیاهـان
دارویـی ،احداث سـردخانه ،بسـته بندی محصوالت کشـاورزی و امـور دام (گاو
شـیری وگوسـاله پرواری) اسـت.
موسـوی اظهـار امیـدواری کـرد :تـداوم و اسـتمرار تزریـق ایـن نقدینگیهـا به
حوزه تولید کشـاورزی سـبب رونق روز افـزون واحدهای تولیدی در شهرسـتان
کوار شـود.

شهرستان گراش
سعیده سروعلیشاه

برگزاری دومین جلسه شورای کشاورزی
شهرستان گراش

افزایش میانگین تناژ بیش از یک تن در هکتار

محصول کلزا در شهرستان کوار

مسـئول زراعـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار گفـت :در سـال
زراعـی جـاری حـدود  3تـن و  300کیلوگـرم در هکتـار محصـول کلـزا در این
شهرسـتان برداشـت شـد کـه افزایـش میانگینی بـه میـزان یک تـن در هکتار
دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان کـوار؛ احمد
پـور بـا اعلام خبر فـوق گفت :از سـطح کل اراضی زیر کشـت این شهرسـتان
در سـال زراعـی جـاری  189هکتـار بـه کشـت کلـزا اختصاص یافـت که پس
از کسـر ناخالصـی هـا بیـش از یـک تـن افزایـش میانگیـن تنـاژ در هکتـار به
نسـبت مشـابه در سـال گذشـته حاصل شـد که این موفقیت مرهون زحمات و
تالش هـای مجدانه مسـئول پهنـه مربوطه،مسـئولین تولیدات گیاهـی و ترویج
می باشـد.
وی دیگـر عوامـل موثـر در افزایـش میانگیـن تولیـد کلـزا در شهرسـتان کـوار
را رعایـت تاریـخ کاشـت مناسـب در منطقـه ،اسـتفاده از بذور مناسـب ،نظارت
دقیـق بـر کلیـه مراحـل زراعـی ،مبـارزه دقیـق بـا آفـات و بیمـاری هـا ،تغذیه
اصولـی ،اسـتفاده از ادوات مکانیـزه مناسـب و برداشـت بـه موقـع محصـول
ارزیابـی نمود.
احمدپـور بـا اشـاره بـه قیمـت تضمینـی خریـد کلـزا افـزود :این محصـول به
صـورت تضمینـی هـر کیلوگـرم  28600ریـال از کشـاورزان خریـداری گردید.
گفتنی اسـت ،غالمرضا کشـاورز از کشـاورزان پیشـرو این شهرسـتان توانسـت
رکـورد تولیـد کلزا بـه میـزان 7153کیلوگـرم در هکتار را به دسـت آورد.
الزم بـه ذکـر اسـت کلـزا در تناوب با گندم و جو کشـت شـده و سـبب پایداری
کشـت این محصوالت می شـود.
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دومیـن جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان گراش به ریاسـت اصغـر فرودی
فرمانـدار ایـن شهرسـتان ،دبیری علی جوکار مدیر جهاد کشـلورزی شهرسـتان
و بـا حضـور امیررضـا توکلی مشـاور اسـتاندار فـارس در امور کشـاورزی برگزار
شد .
بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش ،دومین
جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان گـراش بـ ه منظـور هماهنگی و بررسـی
میدانـی مشـکالت بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا حضـور بخشـداران
بخشهـای تابعـه ،دهیـاران و اعضای شـورای اسلامی روسـتاها و کشـاورزان
شهرسـتان در سـالن اجتماعـات فرمانـداری برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه علـی جـوکار مدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گراش
گزارشـی از عملکـرد این مدیریـت در حوزههـای مختلف کشـاورزی ارایه کرد.
سـپس اصغـر فـرودی فرمانـدار شهرسـتان ،اسـتفاده از سـامانه نویـن آبیـاری
را راهـکار اصلـی مقابلـه بـا کـم آبـی عنـوان کـرد و اظهـار داشـت :بایـد بـا
برنامهریـزی و توسـعه سیسـتمهای نویـن آبیـاری و تغییـر الگـوی آبیـاری در
بخـش کشـاورزی منابـع آبـی شهرسـتان را مدیریـت کنیم در غیـر این صورت
بـا خطـر جـدی کـم آبـی رو بـه رو خواهیم شـد.

فـرودی بـا بیـان ایـن کـه توسـعه کشـت گلخانـهای گامـی اساسـی در جهت
مقابلـه بـا پدیـده خشکسـالی اسـت ،افـزود :کشـت گلخانـهای به دلیـل فراهم
کـردن امـکان کنتـرل متغیرهـای محیطـی و اسـتفاده بهینـه از سیسـتم نوین
آبیـاری یکـی از بهترین راهها برای توسـعه بخـش کشـاورزی و افزایش میزان

تولیـد محصـوالت شهرسـتان گراش اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه حجت االسلام برزگر نماینده کشـاورزان شـهر گراش و
تعـدادی از بهـره بـرداران به نمایندگی از کشـاورزان روسـتاهای تابعه مسـایل
و مشـکالت ایـن حـوزه را بیـان کردند .حفـظ امنیت تاسیسـات کشـاورزی در
اراضـی ،تمدیـد پروانـه چـاه ،پرداخـت بـه موقـع خریـد تضمینـی محصـوالت
کشـاورزی ،تعییـن تکلیـف سـند برخـی از پالکهـای ثبتی،اجـرای طرحهای
ابخیـزداری و کنتـرل سـیالب در روسـتاها و مناطـق شـهری ،برگـزاری
کالسهـای اموزشـی ،تسـریع در روند واگـذاری زمین جهت سـرمایه گذاری و
اطلاع رسـانی از تسـهیالت و وامهـای دولتـی در جهت حمایت از کشـاورزان
از مهمتریـن موضوعاتـی بـود که توسـط کشـاورزان بیان شـد.
در انتهـای جلسـه فرماندار از مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش به دلیل
توسـعه کشـت گلخانهای و گسـترش اسـتفاده از روش نوین آبیاری تقدیر کرد.

حضور سرمایه گذاران هندی برای ساخت کارخانه
فرآوری بذر پنبه در بخش ا َ َرد شهرستان گراش

برگزاری ستاد تنظیم بازار شهرستان گراش

تفاهمنامـه ای بیـن شـرکت ایرانـی و شـرکت هنـدی جهـت انتقـال تکنولوژی
روز دنیـا در زمینـه فـرآوری بـذر پنبـه و اسـتحصال روغـن از تخم پنبه و سـایر
دانههـای روغنـی بـا سـرمایه گـذاری  ۵٠میلیـون دالر ،در شهرسـتان گـراش
منعقد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد كشـاورزي شهرسـتان گراش؛ قاسـم
فتحـی مدیـر فنـی شـرکت خدمـات حمایتـی نویـن کشـاورزی آرکا AANSS
شـریک ایرانی شـرکت هندی  Ferro Oil Teckدر ایران گفت :سـرمایه گذاران
هنـدی بـه دنبـال اجرای طرحهـای کشـاورزی از جمله کشـت پنبـه و فرآوری
آن در بخـش ارد شهرسـتان گـراش هسـتند کـه بـر اسـاس طـرح ارائـه شـده
مرحلـه نخسـت ایـن طرح بـا سـرمایه  ۱۶میلیارد تومـان اجرا میشـود که پس
از اجـرا باعـث اشـتغال  ۷۲نفر خواهد شـد.
فتحـی در مـورد ایـن سـرمایهگذاران اظهـار داشـت « :شـرکت هنـدی Ferro
 Oil Teckدر زمینـه فـرآوری محصـوالت کشـاورزی بـه ویـژه پنبـه و دانههای
روغنـی فعـال اسـت ،مـا در سـال چهـار هـزار تن مصـرف بـذر پنبه در کشـور
داریـم کـه بخشـی را وارد میکنیـم و بخشـی به صورت سـنتی تولید میشـود.
وی افـزود :ایـن شـرکت یـک تکنولوژی پیشـرفته آمریکایـی را در هندوسـتان
بومیسـازی کـرده اسـت و تفاهمنامـه بیـن شـرکت ایرانـی و شـرکت هنـدی
بـرای مشـارکت طوالنـی مـدت جهـت انتقـال تکنولـوژی روز دنیـا در زمینـه
فـرآوری بـذر پنبـه و اسـتحصال روغـن از تخـم پنبه و سـایر دانههـای روغنی
و پوسـته برنـج و تولیـد خـوراک دام با سـرمایه گـذاری  ۵٠میلیـون دالر منعقد
گردیـده کـه فـاز اصلـی آن در اسـتانهای برنـج خیـز شـمال کشـور قابـل
اجراست.
قاسـم فتحـی مدیـر فنی شـرکت آرکا در مـورد تمایل بـه سـرمایهگذاری در ارد
بیـان کـرد :ایـن شـرکت چنـد پـروژه را در ایـران دنبـال میکنـد کـه مـا قصد
داریـم پـروژه تولیـد بذر پنبـه را در این شهرسـتان انجام دهیم چـرا که نزدیکی
بـه خطـوط راه آهـن و امنیـت سـرمایه گـذاری در گـراش ،از مزایـای عمـده
سـرمایه گـذاری در این شهرسـتان اسـت.
در ادامـه مدیـر فنـی شـرکت آرکان در مـورد زمانبنـدی اجـرای ایـن پـروژه
گفـت :برنامـه زمـان بنـدی شـرکت طـی سـالهای  ۲۰۱۸تـا  ۲۰۲۰اسـت که
در سـال جـاری فـاز فـرآوری بـذر را آغـاز خواهیم کرد کـه یک طرح بـی نظیر
و کاملا منحصـر بـه فـرد ،در کشـور خواهد بـود .این پـروژه با ظرفیـت دو تن
در سـاعت عملیـات تصفیـه و یـک تن در سـاعت فرآوری و بسـتهبندی شـروع
بـه کار خواهـد کـرد .در پایـان فتحی گفـت « :برنامـه اولیه ما این اسـت که در
سـال دو هـزار تـن بـذر فرآوری شـده پنبـه تولیـد و نیاز اسـتان فارس و سـایر
مناطـق کشـور را تامیـن نماییـم و تا سـال  ۱۴٠٠شـاهد صادرات سـه هزار تن
بـذر بـا اسـتاندارد جهانی به آسـیای میانه باشـیم.

سـتاد تنظیـم بـازار شهرسـتان گـراش بـه ریاسـت اصغر فـرودی فرمانـدار و با
حضـور اعضـای سـتاد در سـالن کنفرانـس فرمانداری این شهرسـتان تشـکیل
جلسه داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد كشـاورزي شهرسـتان گـراش؛
فرمانـدار گـراش بـا بیـان ایـن کـه افزایـش کاذب قیمـت در برخـی کاالها به
طـور طبیعـی تحـت تاثیـر جـو روانـی جامعـه صـورت میگیـرد و در شـرایط
کنونـی بایـد تمـام ارگانهـا و نهادهـای نظارتـی بـرای حفـظ آرامـش در بازار
تلاش کننـد ،گفـت :نظـارت موثـر ،ضامـن ارائـه خدمات بـا کیفیـت و قیمت
مناسـب بـه مـردم میباشـد که این امـر از وظایـف مهم سـتاد تنظیم بـازار در
شهرسـتان اسـت .وی در ادامـه بـا بیـان این کـه نظارت بـر بازار بایـد مردمی
باشـد و از درون سـازمانی خـارج شـود ،تصریـح کـرد :نظـارت دولتـی بـرای
تعدیـل نوسـان قیمتهـا در بـازار بـه تنهایـی کافـی نیسـت و این امـر نیازمند
نظـارت و همـکاری مـردم و فعـاالن اجتماعـی و انجمنهای مردم نهاد اسـت.
فرمانـدار گـراش بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـا گرانفروشـی در شهرسـتان گراش
برخـورد جـدی میشـود ،خاطـر نشـان سـاخت :نظـارت بـر قیمـت کاالهـای
اساسـی در بـازار بایـد از سـوی ناظـران مرتـب مـورد بازرسـی قـرار گیـرد تـا
نیازهـای روزمـره مـردم بـا مشـکل روبرو نشـود و اگر مواردی مشـاهده شـود
نیـاز اسـت تعزیـرات حکومتـی با گـران فروشـی و عاملان مخل تنظیـم بازار
قاطعانـه برخـورد نمایند.
در پایـان علی جوکار مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان گـراش ،در مورد دالیل
افزایـش قیمـت مـرغ گـرم در چنـد روز اخیـر گفت :جهـت تعدیـل قیمت این
کاال و بـا اسـتناد بـه نامـه مدیریت توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان ،عامـل توزیـع مـرغ منجمـد در مرحلـه اول را جهـت دریافـت میزان 4
تـن مـرغ منجمـد طـرح تنظیـم بـازار ،بـه شـرکت پشـتیبانی امـور دام فارس
معرفی شـده اسـت.
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شهرستان الرستان
عالیه سادات رفعت حقیقی

بازدید نماینده مردم شهرستان های الر،
گراش و خنج در مجلس شورای اسالمی از
مناطق روستایی شهرستان الرستان

بـه گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛ دکتر
جعفرپـور نماینـده مـردم شهرسـتان های الرسـتان ،خنـج و گـراش در مجلس
شـورای اسلامی ،جلیـل حسـنی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه الرسـتان،
فـرزاد قاسـمی مدیـر جهـاد کشـاورزی الرسـتان به همـراه جمعی از مسـئولین
ادارات ایـن شهرسـتان ،در سـه روز متوالـی بـه مراکـز بخـش ها و روسـتاهای
بخـش مرکـزی ،جویم و بنارویه سـفر کردنـد و با حضور در تعدادی از روسـتاها
از نزدیـک بـا مسـائل و مشـکالت مـردم این مناطق آشـنا شـدند.
جلیـل حسـنی در جمـع مـردم ایـن روسـتاها درسـخنانی بـا اشـاره بـه این که
مـردم ولـی نعمتـان مـا هسـتند و باید مشـکالت آنها را بشـنویم گفـت :وظیفه
مسـئوالن رفتـن بـه بخـش ها و روسـتاها بـرای شـنیدن دردها و مشـکالت و
تلاش بـرای رفع آنهاسـت .در ادامه فرزاد قاسـمی در بخشـی از سـخنان خود
از اهمیـت آب و اجـرای آبیـاری تحـت فشـار با اسـتفاده از یارانه دولتی سـخن
گفـت و اظهـار داشـت :در راسـتای مدیریـت منابع آبـی ،تغییر الگوی کشـت را
در دسـتور کار خـود قـرار داده ایم.

نویـن کشـاورزی را کسـب نمایند.
گفتنی اسـت قاسـمی در پایان سـخنانش مشـکالت و موارد مطرح شـده مردم
روسـتاها در بخـش کشـاورزی را شـنید و پـس از جمـع بنـدی در جهـت رفـع
اصولـی مشـکالت آن هـا قول مسـاعد داد.

پیش بینی برداشت  15000تن خرما از
نخلستان های الرستان

بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی الرسـتان؛معاون سـازمان
و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان پیشبینی کرد امسـال حـدود  15هزار تن
خرما از سـطح  2640هکتار از نخلسـتان های الرسـتان برداشـت شود.
فـرزاد قاسـمی بـا بیـان این که برداشـت خرمـا از نخلسـتانهای شهرسـتان تا
اواسـط مهـر ادامـه دارد ،تصریـح کـرد :اصلاح باغات و توسـعه ارقـام تجاری،
برگـزاری کالس و کارگاه آموزشـی ،تشـویق سـرمایهگذاران بـرای احـداث
واحدهـای فـرآوری و بسـتهبندی از جملـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن حوزه
بوده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان افزود :در کشـور بیـش از صد رقم
خرمـا وجـود دارد کـه بیـش از  40رقـم آن در الرسـتان یافـت میشـود کـه
برخـي از مهم تريـن آنهـا عبارتند از :پیارم ،شـاهانی ،بگشـی ،خاصویـی ،گبدر،
زاهدی(قصـب) ،لشـت ،آل مهتـری ،مجـول ،هلو ،گنطـار ،نغار ،نلسو(نرسـان)،
خنیـزی و زرد الر کـه ارقـام خنیـزی ،نغـار و زاهـدی جـزء ارقـام زودرس
می باشـد کـه برداشـت آنهـا آغـاز گردیده اسـت.
وی ادامـه داد :خاصویـی ،برهـی ،مجـول ،پیـارم ،زاهـدی ،مهم تریـن ارقـام

خرمـای تجاری این شهرسـتان اسـت ،کـه عالوه بـر بازارهای تهـران ،تبریز و
سـایر اسـتان های کشـور 20 ،درصـد تولید آن به بازار کشـورهای حـوزه خلیج
فـارس صـادر مـی شـود .قاسـمی در پایان بـا بیان این که شـیره خرما ،عسـل،
چیپـس ،شـکالت خرمـا و خرمـای خشـک از فرآوردههـای خرمـا مـی باشـد،
خاطـر نشـان کـرد :نبـود صنایـع تبدیلـی و سـرمایهگذاری در ایـن بخش یکی
از مشـکالت اصلـی نخلـداران این شهرسـتان جهـت فروش محصـول خود به
قیمت مناسـب اسـت.

پیش بینی تولید  10تن زیتون در الرستان

وی افـزود :کشـت های جایگزیـن متناسـب بـا هر منطقـه را توصیه کـرده ایم
و کشـاورزان مـی تواننـد بـا مراجعـه به مراکـز جهاد کشـاورزی و بهـره گیری
از مشـاوره کارشناسـان هـر منطقـه اطالعـات کافـی جهـت اجـرای طرح های
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بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛
مجتبـی ضیافـت مسـئول باغبانـی ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن کـه برداشـت
زیتـون کنسـروی از باغـات زیتـون الرسـتان آغـاز شـده اسـت گفـت :سـطح
زیرکشـت زیتـون در شهرسـتان الرسـتان  13هکتـار اسـت و پیـش بینـی می
شـود میـزان 10تـن زیتـون از ایـن باغـات برداشـت شـود.
وی در ادامـه بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه  70درصـد زیتون برداشـت شـده برای
کنسـرو و مابقـی جهت روغن کشـی اسـتفاده می شـود افزود :برداشـت زیتون
کنسـروی ایـن شهرسـتان معمـوال از اوایـل مـرداد هـر سـال آغاز می شـود و
تقریبـا بـه مـدت  45روز ادامـه مـی یابد .

شهرستان المرد
مسعود قاسمی

اخذ گواهی  ICMتوسط دو واحد تولیدی کشاورزی
شهرستان المرد

آغاز عملیات تولید  20میلیون نشاء گوجه فرنگی
در گلخانه های الرستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان؛
عالیـه سـادات رفعـت حقیقـی کارشـناس جهـاد کشـاورزی حومه الرسـتان ،از
آغـاز بـه کار گلخانه هـای تولیـد نشـاء گوجـه فرنگـی در این بخش خبـر داد.
وی افـزود :ایـن شهرسـتان بـا دارا بـودن سـطح زیرکشـت حـدود  650هکتار
گوجـه فرنگـی 27 ،هـزار تـن محصـول گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل تولیـد
مـی کند.
این کارشـناس در ادامه یادآور شـد :کشـاورزان گوجه کار الرسـتانی از  4سـال
گذشـته ،در جهـت تولید نشـاهای عـاری از ویروس و آفـت و همچنین کاهش
هزینه هـای تولیـد ،اقـدام بـه تولید نشـاءهای مـورد نیـاز خـود در گلخانه های
احـداث شـده نمـوده انـد و در حال حاضر  3هکتـار گلخانه با تولیـد بیش از 20
میلیـون نشـاء در حال فعالیت اسـت که بیشـترین حجـم تولید نشـاء مربوط به
چهـار رقم  ،SG12، SUN SEED 6189می باشـد.
گفتنی اسـت در این شهرسـتان نشـاء محصـوالت دیگری همچـون بادمجان،
فلفـل و کلم نیـز تولیـد می گردد.
وی بـا بیـان ایـن کـه نشـاء کاری از اوایل مـرداد ماه آغـاز و تا اواخر شـهریور
مـاه ادامـه دارد افزود :نشـاء تولیدی گوجـه فرنگی گلخانه های این شهرسـتان
ضمـن تامیـن نیازمندی هـای مـزارع گوجـه فرنگـی در سـطح شهرسـتان بـه
برخـی از شهرسـتان هـا و اسـتان های هـم جـوار نیز ارسـال می شـود.

تولید سالیانه  12600تن گوشت سفید
در الرستان

مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان الرسـتان از تولیـد سـالیانه  ۱۲هـزار و  ۶۰۰تن گوشـت
سـفید در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت سـازمان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی
الرسـتان ،نـادر صدیـق مسـئول اداره بهبـود تولیـدات دامـی ایـن مدیریت ،از
فعالیـت  ۵۹واحـد مـرغ گوشـتی و  ۳واحد مـرغ تخم گذار در الرسـتان خبر داد
و گفـت :مرغداری های الرسـتان ظرفیـت جوجه ریـزی  1/529/700قطعه در
هـر دوره  ۴۵روزه را دارنـد.
وی افـزود :یـک کشـتارگاه فعـال و یـک کشـتارگاه غیـر فعـال مـرغ در ایـن
شهرسـتان وجود دارد و سـالیانه  ۱۲هزار و  ۶۰۰تن گوشـت سـفید در الرستان
تولیـد مـی شـود  .ایـن کارشـناس عـدم نقدینگی و درخواسـت تسـهیالت دیر
بـازده با سـود کـم را مهمترین دغدغه و نیاز مرغداران و کشـتارگاه ها دانسـت.
وی در ادامـه گفـت :گوشـت هـا و مرغ هـای تولیدشـده در الرسـتان ،علاوه
بـر عرضـه در بازارهـای ایـن شهرسـتان بـه سـایر شهرسـتان های فـارس و
همچنیـن بندرعبـاس ،کیـش و قشـم ارسـال مـی شـود.

دو واحـد تولیـدی خیار سـبز گلخانـه ای و آلوئه ورا برای اولین بار در شهرسـتان
المـرد موفـق بـه دریافـت گواهـی  ICMیا پروانـه کاربرد حـد مجـاز آالینده ها
در محصوالت کشـاورزی شدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ بـا
توجـه بـه اهمیـت سلامت محصـوالت کشـاورزی و تولیـد محصوالت سـالم
بـه خصـوص در محصـوالت تـازه خـوری از جملـه خیارسـبز و گوجـه فرنگـی
بـا همـکاری کلینیک گیاهپزشـکی پارس سـبز و نظـارت کارشناسـان مدیریت
جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد ،گلخانـه تولیـد خیارسـبز محمـود علـی نژاد
واقـع در بخـش مركـزي در سـطح یـک هکتـار و محصـول آلوئـه ورا شـرکت
پرتوبـاران آسـیا بـه نمایندگـی غالمحسـین عبدالهـی واقـع در شـهر علاء
مرودشـت بـه مسـاحت  40هکتـار گواهـی  ICMرا دریافـت کردنـد.
شـایان ذکـر اسـت براسـاس آزمایش هـای باقـی مانـده سـموم و نیتـرات کـه
طـی چند سـال گذشـته در شهرسـتان انجـام گرفته اسـت محصـوالت تولیدی
شهرسـتان المـرد یکـی از سـالم تریـن محصـوالت در سـطح اسـتان و کشـور
می باشـد.
مدیر جهادکشاورزی المرد:

بخش کشاورزی در راستای سازگاری با کم آبی
حرکت خواهد کرد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ محمـد صـادق
فانـی مدیـر جهـاد کشـاورزی این شهرسـتان
کـه در جمـع کارشناسـان این مدیریت سـخن
می گفـت ،اظهار داشـت :با وجود خشکسـالی
سـالیان اخیـر و لـزوم صرفه جویـی در مصرف
آب ،می بایسـت اقدامـات عاجلـی در ایـن
زمینـه صـورت پذیـرد و می طلبد بـا همراهی
کشـاورزان ،دامـداران و بهره بـرداران بخـش
کشـاورزی حرکتی جهادی صورت پذیرد تا شـاهد سـازگاری بیشـتر کشـاورزی
شهرسـتان بـا کم آبـی موجود باشـیم.
وی افـزود :در همیـن زمینـه اقداماتـی نظیـر حفظ بقایـای گیاهی و اسـتفاده از
خـاک ورز مرکـب در تهیـه بسـتر کشـت ،برگـزاری دوره هـای آموزشـی بهـره
بـرداران و توجیهـی شـورای کشـاورزی مورد می باشـد و در زمینـه آب و خاک
نیـز افزایـش سـطح خـود اجرایی طرح آبیـاری نوین بـا اسـتفاده از اعتبارات 85
بالعـوض ،مرمـت و الیروبـی دو طـرح تغذیـه مصنوعـی جهـت آب گیـری و
تقویـت سـفره های آب زیرزمینـی و احـداث  250متـر کانـال انتقـال آب جهت
افزایـش راندمـان انتقـال را مـی توان نـام برد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان المـرد همچنین گفـت :با توجه بـه در پیش
بـودن سـال زراعـی ،ترویـج اسـتفاده از ارقـام مقـاوم به خشـکی و کـم آبی در
کشـت محصـوالت زراعـی گندم ماننـد رقم سـیروان و همچنین ارقـام زودرس
در کشـت محصـوالت زراعـی ،سـبزی و صیفـی بـا نیـاز آبـی کمتـر می تـوان
تحولـی در مصـرف بهینـه آب در بخش کشـاورزی شهرسـتان باشـد.
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ایـن مقـام مسـئول اظهار امیـدواری کرد با اقدامات جهادکشـاورزی شهرسـتان
و همراهـی و تلاش کشـاورزان شـاهد صرفـه جویـی و مصرف بهينـه مصرف
آب در بخش کشـاورزی شهرسـتان المرد باشـیم.

و  366هکتـار نیـز در سـال جـاری انجام گردیـده و جهت اجرای آبیـاری نوین
در مجمـوع  137902میلیـون ریـال هزینـه شـده اسـت کـه  115000میلیـون
ریـال کمـک  85درصـد بالعـوض دولـت و تنهـا  15درصـد از ایـن مبلـغ را
بهره بـردار و کشـاورز پرداخـت نمـوده اسـت که ایـن طرح هـا در مجموع 128
نفر اشـتغال زایی داشـته اسـت.

بـا تصویـب کمیسـیون رفـع تداخلات اسـتان فـارس  205هکتـار از اراضـی
کشـاورزی و غیـر ملـی سـیالب روسـتای انجیربنـد در شهرسـتان المـرد رفـع
تداخـل و مالکیـت ایـن اراضـی تثبیـت شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ بـا
هـدف تعییـن تکلیـف اراضـی کشـاورزی و غیـر ملـی ،کمیسـیون رفـع تداخل
بـا مسـئولیت امـور اراضـی مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان المرد تشـکیل
و اولیـن پرونـده آن منجـر بـه تثبیـت رفـع تداخـل و مالکیـت شـد کـه پـس
از بررسـی های کارشناسـی صـورت گرفتـه در اولیـن پرونـده  3761هکتـار از
اراضـی روسـتای انجیربنـد بخـش عالمرودشـت شهرسـتان المـرد ،در دسـت
اقـدام قـرار گرفت.
در همیـن زمینـه جلسـات متعـددی در شهرسـتان برگـزار و پـس از بررسـی
سـوابق و نقشـه های تجمیعـی از  3761هکتـار از اراضـی واقـع در ایـن پالک،
میـزان  317هکتـار اراضـی غیـر ملی 3444 ،هکتـار اراضی ملـی تثبیت و 205
هکتـار از اراضـی نیـز با تصمیـم اعضاء رفـع تداخل گردیـد که عمدتـ ًا مالکیت
کشـاورزان بـر ایـن عرصـه هـا تثبیـت و تعییـن تکلیف شـد و ایـن تصمیم در
کمیسـیون رفـع تداخلات اسـتان فـارس نیز مطـرح و تصویب شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کارگـروه فـوق بـه منظـور رفـع هـم پوشـانی قوانیـن و
مقـررات مـوازی و اصلاح سـوابق ،نقشـه هـا و کلیـه دفاتـر و اسـناد از جملـه
اسـناد مالکیـت در عرصه هـای مـورد تداخـل برگـزار می گـردد.

آغاز کشت پائیزه گوجه فرنگی در المرد

رفع تداخل  205هکتار از اراضی کشاورزی و غیر ملی
انجیربند المرد

مدیر جهادکشاورزی المرد:

بهره برداری از  1512هکتار آبیاری نوین
در هفته دولت

کشت پائیزه با کشت گوجه فرنگی در اراضی قابل کشت المرد آغاز شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد؛ در
راسـتای کشـت پائیزه ،کشـت نشـایی گوجه فرنگی پائیزه در اراضی کشـاورزی
روسـتای الورخشـت این شهرسـتان شـروع شد.
در کشـت پائیـزه شهرسـتان المـرد تاکنـون  30هکتار کشـت شـده و تـا نیمه
مهرمـاه ادامـه مـی یابـد و پیش بینـی می شـود در مجموع  300هکتـار به این
امـر اختصـاص یابد .کارشناسـان جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد پیش بینی
مـی کننـد بیـش از  10هـزار تـن محصول از کشـت پائیزه شهرسـتان شـامل؛
گوجـه فرنگـی ،فلفـل و بادمجـان برداشـت و تحویـل بـازار مصـرف شـود.
گلخانه هـای تولیـد نشـاء شهرسـتان کـه بـا دسـتگاه های کارنـده و آبیـاری
تمـام اتوماتیـک نهـال تولیـد مـی کنند بخـش عمـده ای از این نشـاء را تأمین
مـی کنند.

شهرستان مرودشت
محمد حق پرست

چاه های غیرمجاز در شهرستان مرودشت
مسدود می شوند

رحمانـی معـاون پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان فـارس در
مرودشـت بـا بیـان ایـن مطلب گفـت :عالوه بر مسـدود شـدن کلیـه چاه های
غیـر مجـاز در ایـن شهرسـتان ،خسـارت برداشـت غیرمجـاز آب در طـول
سـال های بهـره بـرداری از متخلفیـن نیـز ،اخـذ خواهـد شـد.
وی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه دسـتگاه قضایـی تخلـف در حـوزه آب را بـه دقت
رصـد مـی کنـد افـزود :حفـظ منابـع آب و بهـره بـرداری هدفمنـد از آن امری
ضـروری اسـت .رحمانـی در قسـمت دیگـری از سـخنانش اظهـار داشـت :در
شهرسـتان مرودشـت  20هـزار حلقـه چـاه حفـر شـده کـه بالـغ بر سـی درصد
آن هـا غیـر مجـاز هسـتند و برداشـت بـی رویه آب در سـال های اخیـر موجب
خشـک شـدن چشـمه ها ،قنـات هـا و بیکاری کشـاورزان شـده اسـت.

کسب رتبه دوم مرودشت در توسعه صنایع تبدیلی
کشاورزی در استان فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد،
محمدصـادق فانـی مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان المـرد گفت :در راسـتای
مصـرف کمتـر و بهینـه آب در کشـاورزی و بـا اسـتفاده از اعتبـارات دولتـی و
آورده شـخصی ،طرح هـای آبیـاری نوین در اراضی کشـاورزی شهرسـتان اجرا
مـی شـود کـه در ایـن زمینـه در یک سـاله منتهی به شـهریور ماه سـال جاری
 1512هکتـار آبیـاری اجـرا شـده در هفتـه دولـت مورد افتتـاح و بهـره برداری
قـرار مـی گیـرد .فانی افزود :از سـطح اجـرا شـده  1146هکتار در سـال 1396
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عزیـز رحیمـی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت در جلسـه بررسـی
اولویت هـای سـرمایه گـذاری در شهرسـتان مرودشـت گفـت :شهرسـتان
مرودشـت دارای  93واحـد صنایع تبدیلی کشـاورزی می باشـد کـه از نظر رتبه
بعـد از شهرسـتان شـیراز در جایـگاه دوم قـرار دارد.
وی افـزود :ایـن شهرسـتان بـا داشـتن  21هـزار نفـر بهره بـردار کشـاورزی و
دامـی سـاالنه حـدود  2میلیون تـن انواع محصوالت کشـاورزی تولیـد می کند
کـه ایـن میـزان  2درصـد کل تولیدات کشـاورزی کشـور و  20درصـد تولیدات
کشـاورزی اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه خاطرنشـان کـرد :بـاال بـردن ارزش افـزوده

محصـوالت خـام کشـاورزی و دامـی ،کاهش ضایعـات محصوالت کشـاورزی
و دامـی ،افزایـش عمـر ماندگاری محصول ،دسترسـی به محصـول در خارج از
فصـل و حمـل راحـت تر محصـول از جملـه مزیت هـای تبدیل و بسـته بندی
محصـوالت کشـاورزی و دامـی می باشـد.
گفتنـی اسـت در جلسـه ای کـه تحـت عنـوان اولویت هـای سـرمایه گـذاری
شهرسـتان مرودشـت در محـل مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان
برگـزار شـد ،بـر ایجـاد سـردخانه های بـزرگ و کوچـک مخصوصـا در کنـار
باغـات ،احـداث صنعـت تولیـد فرآورده هـای گوجـه فرنگـی ،انگـور ،زعفـران،
بـادام ،هلـو ،گـردو ،انـواع چیپس ،پـودر میـوه جات ،اسـانس و عصـاره گیاهی
تاکیـد گردید.

اجرای کشاورزی حفاظتی در شهرستان مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
طاهـره شـاه نعمتـی کارشـناس مرکـز جهاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت:
بـا شـروع کشـت محصـوالت صیفـی در منطقه نقش رسـتم برای بسترسـازی
و تهیـه بسـتر کاشـت محصوالتـی نظیر چغنـدر قند ،گوجـه فرنگـی و ذرت از
روش خـاک ورزی حفاظتـی یـا کـم خـاک ورزی اسـتفاده گردید.
وی افـزود :مرحلـه تهیـه بسـتر و کاشـت مـزارع بـه روش حفاظتـی (کـم
خـاک ورزی) در سـطح  685هکتـار از مـزارع منطقـه نقش رسـتم اجـرا گردید
کـه  33درصد از این سـطح زیرکشـت به محصوالت صیفی اختصاص داشـت.
این کارشـناس کشـاورزی خاطر نشـان کرد :روش اجرای خاک ورزی حفاظتی
در مـزارع مذکـور عمدتـا شـامل حفظ بقایـا و انجام مراحل خاک ورزی توسـط
خـاک ورز مرکـب بـه منظور جلوگیـری از اتلاف رطوبت خـاک ،افزایش ماده
آلـی و بهبـود سـاختار فیزیکـی خاک بـا کاهش تردد ماشـین آالت کشـاورزی
می باشـد.

قریب بر  3300تن دانه روغنی کلزا
در مرودشت تولید شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
بـه نقـل از منصـور امیریان کارشـناس زراعت ایـن مدیریت در راسـتای تحقق
اهـداف اقتصـاد مقاومتـی در بخـش کشـاورزی و تآمیـن نیاز کشـور بـه روغن
نباتـی و همچنیـن مدیریـت بهینـه مصـرف آب در این بخش ،در سـال زراعی
جاری  1543هکتار از اراضی مسـتعد شهرسـتان مرودشـت به کشـت محصول
کلـزا اختصـاص یافت کـه از این سـطح 1170 ،هکتـار قابل برداشـت و مابقی
بـه دالیـل کمبود آب و خشـک شـدن چاه های کشـاورزی به مرحله برداشـت
نرسیدند.
وی افـزود :کلـزاکاران مرودشـتی بالـغ بـر  14رقـم هیبریـد پرمحصـول کلـزا
را در مـزارع خـود کشـت کردنـد کـه منجر بـه افزایش متوسـط عملکـرد کلزا
از  2500کیلوگـرم بـه  2845کیلوگـرم گردیـد؛ بـه نحـوی کـه این امر سـبب
گردیـد تـا سـرجمع تولید کلزا در این شهرسـتان در مقایسـه با سـال قبل 400
تـن افزایـش یابد.
ایـن کارشـناس مسـئول خاطرنشـان کرد :بـا توجه بـه کیل گیری انجام شـده
در مزرعـه کلزای عابد حسـن زاده یکی از کلزاکاران پیشـروی این شهرسـتان،
رکـورد  8237کیلوگـرم در هکتـار ثبـت گردیـد کـه ایـن امـر بیانگـر قابلیـت
پرمحصولـی ارقـام هیبریـدی کلـزا در مقایسـه با ارقـام غیرهیبرید می باشـد.
وی تاکیـد کـرد :این رشـد تولیـد در کلزا نتیجه نظـارت و تعامل بیشـتر و بهتر
کارشناسـان کشـاورزی و مسـئولین پهنـه هـا بـا کلـزاکاران ،اسـتفاده از ادوات
مکانیـزه در امر کاشـت ،داشـت و برداشـت کلزا ،تغذیه مناسـب گیاهـی ،مبارزه
بـه موقـع بـا علف هـای هـرز و مدیریـت بهتـر مزرعه توسـط کشـاورزان بوده

است.
شـایان ذکـر اسـت که در سـال های اخیـر با توجه بـه خشکسـالی و کمبود آب،
کشـاورزان مرودشـتی بـا تغییر الگوی کشـت خـود ،به کشـت و کار محصوالت
کـم آب بـری نظیـر کلـزا روی آورده انـد که عالوه بـر صرفه جویـی در مصرف
آب ،درآمـد بیشـتری را نیـز برای این کشـاورزان به ارمغان آورده اسـت.

پالک گذاری  300دستگاه تراکتور
در شهرستان مرودشت

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت؛
پرویز فالح کارشـناس مسـئول مکانیزاسـیون این مدیریت گفت :در شهرسـتان
مرودشـت بالـغ بـر  2200دسـتگاه ماشـین آالت کشـاورزی واجـد شـرایط
پالک گـذاری وجـود دارد کـه بـرای  1680دسـتگاه آن هـا پرونـده تشـکیل و
تاکنـون  300دسـتگاه نیـز موفـق بـه دریافـت پلاک شـده اند.
وی افـزود :پلاک گـذاری ماشـین آالت کشـاورزی مزیت هـای زیـادی هـم
بـرای صاحبـان ایـن دسـتگاه هـا ،مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان و
سـایر دسـت اندکاران و فعـاالن بخـش کشـاورزی دارد کـه شناسـایی آسـان
ایـن ماشـین آالت بـرای برنامـه ریزی هـای آتـی ،فراهم کـردن شـرایط برای
صـدور کارت سـوخت و بیمـه کـردن این گونه ماشـین آالت از جملـه این مزایا
می باشـد.
شـایان ذکر اسـت که این شهرسـتان با دارا بودن  9200دسـتگاه انواع ماشـین
آالت کشـاورزی شـامل 5470 :انـواع تراکتـور باغـی و زراعـی 1800 ،دسـتگاه
کمبایـن 90 ،دسـتگاه انـواع بذرکار 450 ،دسـتگاه انواع خاک ورز 260 ،دسـتگاه
بیلـر؛  1100دسـتگاه انـواع سـمپاش پشـت تراکتـوری بـوم دار و  17دسـتگاه
سـمپاش توربوالینر در امر فعالیت های کشـاورزی مشـغول به کار می باشـند و
بدیـن ترتیـب باالترین ضریب مکانیزاسـیون کشـاورزی در فـارس یعنی ضریب
مکانیزاسـیون  3/9را بـه خود اختصاص داده اسـت.
همچنین شهرسـتان مرودشـت با تولید سـاالنه دو میلیون تـن انواع محصوالت
زراعی و باغی مقام نخسـت تولید کشـاورزی در فارس را دارا می باشـد.

شهرستان ممسنی
علی ناز رستمی

برگزاری کارگاه آموزشی کشت گیاهان دارویی در
بخش دشمن زیاری ممسنی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛
کارگاه آموزشـی کشـت گیاهـان دارویـی بـا حضور صادقی کارشـناس مسـئول
گیاهـان دارویی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،امیری مدیر جهاد کشـاورزی
ممسـنی ،محمـدی بخشداردشـمن زیاری و چهـل نفر از بهره بـرداران در محل
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سـالن جهاد کشـاورزی مرکز خدمات دشـمن زیاری برگزار شـد .در این کارگاه
آموزشـی جلیـل ایـزدی رئیـس اداره آموزش و ترویـج گفت :هـدف از برگزاری
ایـن کارگاه آمـوزش کشـاورزان منطقـه بـا مسـائل علمـی و تخصصـی مربوط
به کاشـت ،داشـت ،برداشـت ،کارآفرینی و اشـتغال کشـت گیاهان دارویی بود.

بازدید تیم محققین معین مرکز تحقیقات کشاورزی
فارس در ممسنی

بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی؛
تیـم محققیـن معیـن مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی
فـارس بـه سرپرسـتی کاوسـی در راسـتای اهـداف نظام نویـن ترویـج و انتقال
دانـش توسـط محققـان معیـن در گروه هـای مختلـف از مراکـز خدمـات جهاد
کشـاورزی ،باغـات و مـزارع بخش های جاویـد و فهلیان این شهرسـتان بازدید
کردند.
در بازدیـد از باغـات انـار درخصـوص مشـکل آفـت کـرم گلـوگاه انـار ،مگـس
مدیترانـه ای ،ترکیدگـی میـوه انـار و تغییـر رقـم و تغذیـه بحـث و تبـادل نظر
بـه عمـل آمـد و مقـرر گردیـد کارگاه آموزشـی در ایـن موضوعـات بـا حضـور
محققـان مشـخص در ایـن منطقـه برگزارگـردد .ایـزدی در پایـان گفـت :در
مرکـز خدمـات جهادکشـاورزی فهلیـان طـی نشسـتی ،مسـائل و مشـکالت
مربـوط بـه کشـت های گذشـته و سـال زراعـی آتـی از جمله باالبـردن ضریب
مکانیزاسـیون ،تنـاوب ،گونه هـای متحمـل به شـوری مورد بحـث و تبادل نظر
قـرار گرفت.

وی افـزود :تمامـی  1100هکتـار گوجه فرنگی کشـت شـده در این شهرسـتان
بـه صـورت نـواری آبیـاری از پنجـم مرداد مـاه هر سـال لغایت اوایل شـهریور
مـاه کشـت مـی شـود و از بیسـت و پنجـم آبان مـاه لغایـت نیمه بهمـن ماه با
توجـه به ارقام کشـت شـده عملیـات برداشـت انجام می شـود.
مظاهـری بیـان کـرد :کشـت گوجـه فرنگـی خـارج از فصـل هزینه زیـادی به
کشـاورز تحمیـل مـی کنـد ولـی بـا ایـن وجـود در تنظیم بـازار ایـن محصول
خصوصـا در فصل سـرد سـال که مناطق سـرد سـیر گوجه فرنگی وجـود ندارد.
وی افـزود :پیـش بینـی مـی شـود از  1100هکتـار گوجه فرنگی کشـت شـده
ایـن شهرسـتان کـه عمدتـ ًا در بخش اسـیر می باشـد حـدود  44000تن گوجه
فرنگـی تولیـد و وارد بازار مصرف شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر تصریـح کـرد :در سـال های اخیـر
گوجه فرنگـی تولیـدی ایـن شهرسـتان علاوه بر ارسـال بـه بازارهای شـیراز،
اصفهـان ،تبریـز ،قـم ،مشـهد و  ...به کشـورهای عراق ،افغانسـتان و پاکسـتان
هـم صـادر می شـود.
وی در پایـان خطـاب بـه کشـاورزان گفـت :بـا توجـه به ریسـک بـاالی تولید
در فضـای بـاز محصوالت جالیزی و پرداخت تسـهیالت مناسـب بـرای احداث
گلخانـه بـه کشـاورزان توصیـه مـی شـود کشـاورزان با احـداث گلخانـه ضمن
مصـرف آب کمتـر ،هـم تولیـد بیشـتری داشـته باشـند هـم ریسـک تولیـد
محصولشـان کمتـر شـود و بازگشـت سـرمایه خـود را تضمیـن نماینـد.

پرداخت بیش از  8/5میلیارد تومان تسهیالت زیر
بخش های کشاورزی در شهرستان مهر

شهرستان مهر
حسن مرادی

پیش بینی تولید  44000تن گوجه فرنگی خارج از فصل
در شهرستان مهر

کشـاوزان شهرسـتان مهر با کاهش سـطح زیر کشـت هـم آب کمتری مصرف
مـی کننـد ،هم سـود بیشـتری می برند و کشـت گوجـه فرنگی خـارج از فصل
مـی توانـد در تنظیم بازار نقش موثری داشـته باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر؛
غالمحسـین مظاهـری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر بـا بیـان ایـن
مطلـب گفـت :در سـال های اخیـر در شهرسـتان مهـر کشـاورزان بومـی و غیر
بومـی اقـدام بـه کشـت محصـوالت جالیـزی خـارج از فصـل بـه روش هـای
مختلـف مـی کننـد کـه از جملـه ایـن روش هـا مـی تـوان بـه کشـت گوجـه
فرنگـی خـارج از فصـل بـه روش هـای نشـایی زیـر پوشـش های فوم ،یـا بذر
نشـان زیـر لیوان هـای فـوم ماننـد اشـاره کـرد.
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ایـن تسـهیالت باعث رونق کشـاورزی ،کاهش مصـرف آب و تولید محصوالت
اسـتراتژیک مانند کلزا شـده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر؛
غالمحسـین مظاهری مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت :در راسـتای
طرح هـای اشـتغال زایـی و نیـز تغییـر الگـوی کشـت و روش هـای کشـت در
سـال زراعـی جـاری کـه تـا پایـان مهـر مـاه نیـز ادامـه دارد ،تاکنـون 87670
میلیـون ریـال تسـهیالت بـه متقاضیـان پرداخـت گردیـده اسـت.
وی افـزود :ایـن تسـهیالت در قالـب تسـهیالت کلـزا ،سـلف گنـدم ،آبیـاری
تحت فشـار ،بسـیج سـازندگی ،طرح های اشـتغال پایـدار روسـتایی (گلخانه ها
و کارخانجـات) و اشـتغال فراگیـر بـوده که دو مـورد آخر در شهرسـتان مصوب
گردیده اسـت.

مظاهـری بیـان کـرد :پرداخـت ایـن تسـهیالت باعث ایجـاد رونق کشـاورزی
و کاهـش مصـرف آب و همچنیـن تولیـد محصوالت اسـتراتژیک مثـل کلزا و
گنـدم شـده اسـت و بـه زودی شـاهد بهره بـرداری یـک واحد گلخانه هشـت
هـزار متـر مربعـی و کارخانه تولیـد فرآورده های خرمـا در شهرسـتان ،از محل
همیـن اعتبـارات خواهیـم بـود .مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر در
پایـان گفـت :جـذب ایـن تسـهیالت بـا مشـکالتی همراه بـود ولی با تشـکیل
شـورای راهبردی توسـعه و حساسـیت ویـژه فرمانـدار این شهرسـتان ،مدیران
شهرسـتانی و یـاری مدیـران و روسـای اسـتانی ،ایـن امـر محقـق گردیـد و
پروژه هـا در حـال اجـرا هسـتند و بـه زودی ثمـره آن را خواهیـم دیـد.

تولید  1200تن لیمو ترش در شهرستان مهر

 1200تـن لیمـو تـرش از  120هکتـار باغ مثمـر لیمو ترش ،تولیـد و در میادین
میـوه و تـره بار این شهرسـتان ،شـیراز ،اصفهـان و تهران به فروش رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مهـر؛ در
سـال های اخیـر با توجـه به افزایـش قیمت لیمو تـرش و سـود آوری باغ های
لیمـو ،سـطح زیـر کشـت این محصـول در شهرسـتان مهـر افزایـش تصاعدی
داشـته اسـت .غالمحسـین مظاهـری مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان مهر با
بیـان ایـن مطلـب افـزود :بـا توجه بـه کیفیـت مناسـب آب و خـاک در بخش
اسـیر این شهرسـتان ،بیشـترین سـطح زیر کشـت مرکبات به ویژه لیمو ترش
در ایـن بخش می باشـد.
وی افـزود :کشـاورزان بـا توجـه بـه تجـارب باغـداران قدیمـی و تلفیـق آن با
علـم مهندسـین کشـاورزی مراکـز جهـاد کشـاورزی بخـش هـا و شهرسـتان،
اقـدام به کشـت نهال هـای شناسـنامه دار از نهالسـتان های دارای مجوز و هم
زمـان بـرای صرفه جویـی در مصرف آب با اسـتفاده از تسـهیالت  85درصدی
آبیـاری نویـن از آبیـاری قطـره ای در تمامـی باغ ها اسـتفاده کـرده اند.
مظاهـری ادامـه داد :از مجمـوع  320هکتـار باغ هـای لیمـو تـرش ایـن
شهرسـتان  120هکتـار مثمـر و  200هکتـار غیـر مثمر و برداشـت محصول از
ایـن بـاغ هـا از نیمـه دوم تیرماه شـروع و تا نیمه اول شـهریور مـاه ادامه دارد.

شهرستان نی ریز
سید ابراهیم فقیهی

توسعه گلخانه های کوچک مقیاس و روستاهای
گلخانه ای گامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار

جلسـه سـتاد گلخانه هـای شهرسـتان نی ریـز بـا هـدف معرفـی و توسـعه
گلخانه هـای کوچـک مقیـاس ،سـایبانها روسـتاهای گلخانـه ای بـا حضـور
کارشناسـان مدیریـت امـور باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس ،نماینده
فرمانـدار ،بخشـداران ،کارشـناس اعتبـارات بانـک کشـاورزی ،شـعبه نیریـز،
مسـئول دفتـر نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی شهرسـتان نیریز،
نماینـدگان شـرکت فـدک گل ،نماینـدگان صندوق هـای خـرد زنان روسـتایی
ایـن شهرسـتان ،روسـای مراکز جهـاد کشـاورزی و کارشناسـان مدیریت جهاد
کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز در سـالن جلسـات فرمانـداري برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز،
در ابتـدای ایـن جلسـه مهـدی اعیـان منـش معـاون فنـی ایـن مدیریـت ،در
خصـوص اهمیـت توسـعه گلخانه هـای کوچـک مقیـاس و روسـتاهای گلخانه
ای با توجه به شـرایط خشکسـالی و لزوم تسـهیل و تسـریع در جهت پرداخت
تسـهیالت احـداث گلخانـه هـا و تشـویق صندوق هـای خـرد زنـان روسـتایی
بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن زمینـه مطالبـی را بیـان نمود.

در ادامـه حسـين ممتازیـان ،کارشـناس برنامـه ریـزی فرمانـداری دربـاره روند
دریافـت مجـوز تاسـیس گلخانـه و تامیـن اعتبار احـداث گلخانـه از طریقی غیر
از سـامانه کارا سـخنرانی کرد.
پـس از آن کاظمـی و جعفـری زاده ،نمایندگان شـرکت فـدک گل ،در خصوص
احـداث گلخانـه کاکتـوس در مقیـاس کوچـک و بزرگ و نحوه بسـتن قـرارداد
متقاضیـان بـا ایـن شـرکت ،بـه ایـراد سـخن پرداخـت و در خاتمـه مرتضـي
زکی پـور ،کارشـناس تسـهیالت و علـي اكبـر کاری ،کارشـناس مسـئول
گلخانه هـای مدیریـت امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی درباره مسـائل و
مشـکالت دریافت تسـهیالت از طریق سـامانه کارا ،احداث روسـتاهای گلخانه
ای از طریـق تسـهیالت صنـدوق کارآفرینـی امیـد ،دسـتور العمـل گلخانه های
کوچـک مقیـاس و روسـتاهای گلخانه ای و اهمیت توسـعه و ترویج سـایبان ها
مطالـب مهمـی را بیـان کردند.

برگزاری جشنواره طبخ غذاهای دریایی

دومیـن جشـنواره طبـخ غذاهـای دریایـی هـم زمـان بـا والدت امـام رضـا (ع)
توسـط واحـد شـیالت اداره امـور دام و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
نی ریـز و همـکاری اداره ترویـج و بسـیج مهندسـین برگـزار گردیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریز؛ علی
قرایـی کارشـناس اداره امـور دام ایـن مدیریـت بـا بیـان ایـن مطلـب هـدف از
برگـزاری ایـن جشـنواره را لـزوم اسـتفاده از آبزیـان در سـبد غذایی خانـواده ها
بـه عنـوان یکـی از مهمترین ،سـالم تریـن منبع غذایـی و نقـش آن در افزایش
ضریـب سلامت و ترغیـب خانـواده ها عنـوان کرد.
وی افـزود :در سـال  95سـرانه مصـرف ماهـی در شهرسـتان نی ریـز 800گرم
بـود کـه بـا توجـه به تبلیغـات انجـام گرفته به یـک کیلـو و  200گرم در سـال
 96رسـیده است.
گقتنـی اسـت؛ در ایـن جشـنواره پخـت قلیـه ماهی ،ماهی شـکم پـر و خوراک
میگـو توسـط مربی آشـپزی انجـام گرفت و در ادامه ،شـناخت ماهـی و میگوی
سـالم ،روش تمیـز کـردن و فریـز کـردن توسـط یکـی از عمـده فروشـان
ماهـی شهرسـتان آمـوزش داده شـد و در پایـان ایـن جشـنواره بـه سـه نفـر از
شـرکت کنندگان کـه بهتریـن غـذا را از لحـاظ تنـوع ،کیفیـت ،تزئیـن و طعـم
مناسـب ،طبـخ نمـوده بودنـد جوایـزی اهـدا گردید.
در حاشـیه ایـن جشـنواره مسـابقه نقاشـی کـودکان بـا موضـوع آبزیـان برگزار
گردیـد کـه بـه پنج نفر از شـرکت کننـدگان هدایایی به رسـم یاد بود داده شـد.
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سیمای کشاورزی شهرستان فراشبند در یک نگاه
موقعیت جغرافیایی ،اقلیمی و تقسیمات کشوری

شهرسـتان فراشـبند بـه مرکزیـت شـهر فراشـبند در  180کیلومتری جنـوب غربی
شـیراز قرار دارد .ارتفاع این شهرسـتان از سـطح دریا  750متر و متوسـط بارندگی
آن  230میلـی متر اسـت.
این شهرسـتان با وسـعت  5900کیلومتر مربع براسـاس آخرین تقسـیمات کشوری
دارای دو بخـش مرکـزی و دهـرم 50 ،روسـتا و آبادی مسـکوني و جمعیتی بالغ بر
 45000نفر اسـت که بخش کشـاورزی بیشـترین درصد اشـتغال در شهرسـتان را
بـه خود اختصاص داده اسـت.

بیژن نادرپور
مدیر شهرستان

محمد زکی اکبری
معاون اداری  -مالی

شاپور گودل
معاون فنی اجرایی

 3192حلقـه چـاه ،سـاالنه  156میلیـون متـر مکعـب آب اسـت بـا توجـه بـه
خشکسـالی های اخیـر ،تعـدد چاه هـای کشـاورزی فاقـد پروانـه ،کاهش شـدید
کمیـت و کیفیـت آب ،افزایـش شـوری خـاک برنامه هـای ویـژه ای در ارتبـاط
بـا مدیریـت آب موجـود و ارتقـای بهـره وری آب در دسـتور کار مدیریـت جهـاد
کشـاورزی شهرسـتان قرار گرفته ،از آن جمله به گسـترش سـطوح سـامانه های
آبیـاری نویـن بـا اسـتفاده از یارانـه دولتـی و بـه صـورت خـود اجرایی مـی توان
اشـاره کرد.
سطح اجرای آبیاری نوین در دو سال اخیر

شهرسـتان فراشـبند به دلیل شـرایط اقلیمی و آب و هوای گرمسـیری و دارا بودن
 20رشـته قنـات 12 ،دهانـه چشـمه فعـال و گسـترش سـامانه های آبیـاری نوین،
یکـی از مناطـق مهـم تولید خرمـا و قطب اصلـی تولید محصوالت صیفـی و جالیز
خارج از فصل در اسـتان اسـت.
گروه

آب

شرح

مقدار

واحد

تعداد چاه های کشاورزی

3192

حلقه

متوسط میزان بارندگی

230

میلی متر

اراضی قابل کشت

52000

هکتار

18000

هکتار

اراضی

کشاورزی

آبی
آبی

12950

هکتار

دیم

7250

هکتار

آیش

31800

هکتار

جمع سطح زیر کشت باغات

3500

هکتار

میزان تولید محصوالت زراعی

150459

تن

میزان تولید محصوالت باغی

38395

تن

جمع تولیدات زارعی و باغی

188854

تن

میزان محصوالت دامی

8576

تن

خاک

دیم

34000

هکتار

سطح زیر کشت

تولیدات

فعالیت های اداره امور فنی و زیربنایی

منابـع آب کشـاورزی شهرسـتان شـامل  20 :رشـته قنـات 12 ،دهانـه چشـمه و

60
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سال

بارانی

نواری

قطره ای

جمع

95

0

88

17

105

96

39

425

147

611

خود اجرایی در سال های  95و 96

0

10000

100

10100

جمع

39

10513

264

10816

فعالیت های اداره بهبود تولیدات گیاهی

سـطح اراضـی قابـل کشـت ایـن شهرسـتان  52000هـزار هکتـار اسـت کـه
 7175هکتـار آن بـه کشـت انـواع محصـوالت زراعـی آبـی 3500 ،هکتـار انواع
محصـوالت باغـی ،حـدود  15000هکتـار کشـت دیـم و مابقـی آن بـه آیـش
اختصـاص داده مـی شـود .کل تولیـد محصوالت زراعـی در سـال  162170تن،
باغـی  33085تـن می باشـد.

شهرسـتان فراشـبند دارای  3800نفـر بهره بـردار کشـاورزی و عمده محصوالت
کشـاورزی شـامل گندم و جو به عنـوان محصوالت شـتوی و محصوالت صیفی
خـارج از فصـل و کنجد اسـت .محصـوالت باغی شـامل انگور ،خرمـا مرکبات و
زیتون اسـت .توسـعه کشـت نشـایی در سـطح  2000هکتار صورت گرفته است.

زراعت
سطح زیر کشت

میزان

گندم آبی

3650

15695

4/3

*گندم دیم

6000

5400

/9

جو آبی

100

220

2/2

*جو دیم

1200

840

/7

*کلزا آبی و دیم

157

204

1/3

کنجد

500

600

1/2

سبزی و صیفی

5100

127500

25

نام محصول

به هکتار

برداشت

متوسط عملکرد  /تن

*تولید مذکور در شرایط نرمال بارندگی است.
باغبانی

میزانبرداشت

ردیف

نام محصول

سطح زیرکشت

متوسط عملکرد

1

خرما

2910

 8تن

23280

2

مرکبات

477

 30تن

14310

3

انگور

80

 10تن

800

4

زیتون

10

 /5تن

5

5

گل نرگس

5

----------

----------

6

گیاهان دارویی

18

----------

----------

(تن)

ایـن مدیریـت در حـوزه باغبانـی بـا عنایـت بـه شـرایط اقلیمـی شهرسـتان در
راسـتای گسـترش کشـت گیاهـان دارویـی و کم آب بـر و محیط هـای گلخانه ای
برنامه هـای ویـژه ای را دنبـال می کنـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه صـدور
مجـوز احـداث سـایبان (نت هاوس) در سـطح  20هکتار تشـکیل پرونـده و معرفی
متقاضیـان گلخانـه بـه سـازمان در سـطح  1/5هکتـار و پیگیـری واگـذاری زمین
مجتمـع گلخانـه ای نوجیـن در سـطح  12/8هکتـار اشـاره کـرد.
حفظ نباتات

واحـد حفـظ نباتـات مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند کاهش مصرف
سـموم در محصـوالت سـبزی و صیفـی کـه کشـت اصـل این شهرسـتان اسـت.
توانسـته در مسـیر تولیـد محصـول سـالم و اسـتاندارد گام بـر می دارد کـه این امر
در سـال زراعـی  95-96منجـر بـه اخـذ دو مورد گواهـی اسـتاندارد در تولید گوجه
فرنگی شـده اسـت.
شاخص

نظارت بر کنترل شیمیایی آفات نباتی در
محصوالت زراعی و باغی

نظارت بر کنترل شیمیایی علف های هرز در
محصوالت زراعی و باغی

نظارت بر کنترل زراعی و مکانیکی ،بیولوژیک و
غیرشیمیایی با آفات نباتی

نظارت بر کنترل آفات عمومی و همگانی
نظارت بر کنترل عوامل قرنطینه ای

مکانیزاسیون کشاورزی

افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون بـا معرفی و جذب تعـداد  17مورد تسـهیالت خرید
ادوات و ماشـین آالت کشـاورزی از محـل خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون به شـعب
بانـک کشـاورزی ،مشـارکت در توزیـع سـوخت بخـش کشـاورزی بـه مقـدار 7/7
میلیـون لیتـر ،پلاک گـذاری  184دسـتگاه تراکتـور در سـال  96و  97و کسـب
جایـگاه دوم در اسـتان صـورت گرفت.
نوع ماشین آالت

تعداد (دستگاه)

دستگاه کارنده (گندم  -ذرت پیاز  -چغندقند)

7

تراکتور

550

سمپاش پشت تراکتوری

250

فعالیت های اداره ترویج و مشارکت های مردمی

همزمـان بـا اجـرای نظـام نویـن ترویـج در سـطح اسـتان در شهرسـتان فراشـبند
نیـز بـا بـه کارگیـری شـیوه های نویـن ،انتقـال دانـش از سـطوح علمی به سـطح
مزرعـه صـورت گرفـت کـه بـه همین منظـور شهرسـتان فراشـبند به هفـت پهنه
تقسـیم بنـدی و هـر پهنـه کارشـناس مسـئول مسـتقیم آن مشـخص شـد و کلیه
فعالیت هـای زیـر بخـش کشـاورزی توسـط مدیـران پهنـه ،پیگیـری و اطالعـات
بهـره بـرداران زراعـی و باغـی شهرسـتان توسـط کارشناسـان مربوطه بـه صورت
 100درصـد در سـامانه جامـع اطالعـات ثبت شـدند.
الزم بـه ذکـر اسـت در طی سـال های  95و  96چهار نفر از باغداران و کشـاورزان
ایـن شهرسـتان به عنـوان تولید کننـده برتر خرمـا و تولید محصـول گوجه فرنگی
اسـتاندارد در سـطح اسـتان معرفی و انتخاب گردیدند.
اهم فعالیت ها و کارگاه های آموزشی  -ترویجی
تعداد

کارگاه های

عناوین کارگاه های آموزشی

برگزار شده

عملکرد مدیریت حفظ نباتات

مبارزه با آفات و بیماری های نباتی در بخش زراعت

 11115هکتار

اقلیمی با رویکرد تولید محصول استاندارد

 5130هکتار
 1322هکتار
 1703هکتار
 1022هکتار

و باغبانی و استفاده از ارقام مقاوم و سازگار با شرایط
تغذیه گیاهی ،کشت نشایی ،آبیاری نوین و سازه های
گلخانه ای با رویکرد ارتقای بهره وری آب

روش های نوین دامپروری و اصالح نژاد در بخش
تولیدات دامی

مهارت های زندگی شغلی و کسب و کار زنان
روستایی

27

حجم
فعالیت
(نفر
روز)

675

25

625

10

250

12

360
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سایت های الگویی سال  95و :96

فعالیت های امور اراضی

عنوان فعالیت

سطح

تعداد

ایجاد سایت های الگویی در بخش زراعت و باغبانی

31

6

نظارت بر اراضی واگذار
شده

فعالیت های اداره امور دام

نظارت بر اراضی واگذار شده

 95مورد

رأی هیأت نظارت مهلت و تمدید

 9مورد

تمدید قرارداد اجاره اراضی واگذاری

 4مورد

مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده
یک موافقت

حفظ کاربری اراضی
کشاورزی

نظارت بر مجوزهای تبصره یک ماده
یک

مجوزهای تبصره  4ماده یک
نظارت بر مجوزهای تبصره  4ماده
یک

سند دار کردن اراضی

 6مورد
 44مورد
20مورد
 61مورد

 26مورد

اقدامات شاخص

کاهـش یافتـه بـه دلیـل گسـتردگی مراتـع و منابـع طبیعـی و جمعیت قابـل توجه
عشـایری در ایـن شهرسـتان ،دامـداری سـنتی و روسـتایی از جایـگاه ویـژه ای
برخـوردار اسـت و بهـره بـرداران بـه بخـش دام و طیـور روی آورده و در راسـتای
توسـعه پـرورش گاوهای دو منظوره سـیمنتال در حال حاضـر  350رأس و گاوهای
مونـت بیلیـارد  40رأس در واحدهـای گاوداری بـه وسـیله این نژادها تلقیح شـدند.
تولید

نوع دام

تعداد (رأس  /واحد)

دام سنگین

 3100رأس

دام سبک

 233557رأس

شیر تولیدی

----------

 5359تن

مرغ گوشتی

450000

 13320تن

تعداد کندو

17000

 170تن

 1997تن

اهم فعالیت های واحد صنایع کشاورزی

قـرار گرفتـن شهرسـتان فراشـبند در مسـیر بزرگـراه اقتصـادی شـیراز  -عسـلویه
و خـط ریلـی شـیراز  -بوشـهر ،هـم جواری بـا اسـتان بوشـهر و نزدیکی بـه بنادر
وجـود صنایـع بسـته بنـدی و سـردخانه های در دسـت احـداث و زیرسـاخت های
الزم جهـت سـرمایه گذاری در شهرسـتان ،وجـود بهره برداران برتر اسـتانی و ملی
در تولیـد خرمـا و محصـوالت صیفـی و جالیـز سـالم و اسـتاندارد از پتانسـیل های
ایـن شهرسـتان اسـت کـه مـی تـوان بـا برنامـه ریـزی در زمینـه بسـته بنـدی،
فـرآوری و صـادرات محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتان از این موقعیـت ویژه به
نحـو مطلوب بهـره بـرداری کرد.

62

عنوان طرح

تعداد

ظرفیت (تن)

وضعیت

بسته بندی خرما

3

2400

در دست اقدام

سردخانه

1

9000

در دست اقدام

فرآوری خرما

1

400

در دست اقدام

کارخانه خوراک دام

1

8000

فعال
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• توسعه کشت نشایی سبزی و جالیز در سطح  2000هکتار.
• توسـعه آبیـاری نویـن بـا اسـتفاده از یارانه و بـه صورت خود اجرایی در سـطح
 10816هکتار.
• نهایـی شـدن طـرح پایلـوت برقـی کـردن چاه هـای دیزلـی کشـاورزی بـا
سـازمان بهینه سـازی مصرف سـوخت به تعداد  33نفر با مبلغ تسـهیالت 14036
میلیـون ریال.
• اجـرای روش هـای کنتـرل بیولوژیـک و غیرشـیمیایی آفـات ( )IPMبا هدف
تولیـد محصول سـالم و اسـتاندارد در سـطح  1322هکتار.
• دریافت گواهینامه تولید محصول استاندارد گوجه فرنگی چهار مورد.
• توسعه نژاد گاو دو منظوره سیمنتال.
• اجرای عملیات احداث سردخانه به ظرفیت  9000تن.
• ایجاد صندوق خرد زنان روستایی چهار مورد.
• پیگیـری و صـدور مجـوز پوشـش های تـوری (نـت هـاوس) بـرای باغـات و
سـاخت گلخانه.

برنامه های اولویت دار در سال 1397

اســتمرار خشکســالی ،کاهــش شــدید ذخایــر آبــی و کیفیــت آب و خــاک ایــن
مدیریــت را بــر آن داشــته اســت تــا برنامه هایــی را در راســتای مدیریــت مصــرف
آب و ارتقــای راندمــان و بهــره وری آب ،فــرآوری و بســته بنــدی محصــوالت و
ایجــاد ارزش افــزوده مــد نظــر قــرار دهــد.
• توسعه سامانه های آبیاری نوین.
• توسعه محیط های گلخانه ای.
• توسعه سردخانه ها و صنایع تبدیلی و بسته بندی.
• توسعه کشت نشایی.
• توسعه گیاهان دارویی.

مرتع دار نمونه استان فارس
عبدالکریم ابراهیمی
شهرستان :کازرون
تحصیالت :ابتدایی
متولد1355 :
مساحت طرح 140 :هکتار

دالیل انتخاب به عنوان مرتع دار نمونه استان :
 -1اجرای طرح مرتع داری با رعایت نکات و اصول فنی
 -2رعایت زمان چرا (زمان ورود و خروج دام به مرتع متناسب با پروانه چرا و طرح مرتع داری)
 -3کسب در آمد از طریق سایر فعالیت ها به منظور کاهش وابستگی به درآمد حاصل از علوفه مرتع
 -4رعایت تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع
 -5مشارکت در فعالیت های آموزشی و ترویجی
 -6الگوی مناسب و عملی برای سایر بهره برداران
عبدالکریـم ابراهیمـی مرتـع دار نمونـه اسـتان فـارس در گفتگو با حسـین بادامی،
کارشـناس منابـع طبیعـی مرتـع و آبخیـزداری مطالبـی را بیان نمود کـه ما حصل
آن بـه شـرح ذیـل از نظرتان مـی گذرد:
مرتـع بـه عنـوان بسـتر تحـوالت اقتصـادي و اجتماعـي ايالت و عشـاير ايـران از
اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت زيـرا منبع توليد گوشـت ،لبنيات ،پشـم و سـاير
فـرآورده هـاي دامـي اسـت .همچنين بخشـي از گياهـان صنعتي و دارويـي از اين
منبـع خـدادادي به دسـت مـي آيد ،بـا این حـال بسـياري از مراتع كشـور به علت
تخريـب بیـش از حـد بـا بحرانـي عميـق مواجـه شـده انـد و ادامـه ی ايـن رونـد
كشـور مـا را بـا مشـكالت بسـياري مانند :سـيل هـاي مخـرب ،كم آبـی ،طوفان،
شـن هـاي روان ،آلودگـي محيـط زيسـت ،خشكسـالي و ...رو بـه رو خواهدكرد .بر
ایـن اسـاس توجـه اين بخش بـه طور قطـع تأثيرتعيين كننـده اي برحفـظ منابع و
تامیـن امنیـت غذایی خواهد داشـت.
از آنجـا کـه ارائـه الگوهـای عملـی بـه جامعـه یکـی از راه کار هـای موثـر در
ترویـج و توسـعه شـیوه های متناسـب مرتـع داری مـی باشـد کـه اینجانـب در
شهرسـتان کازرون در مسـاحتی حـدود  140هکتـار طـرح مرتـع داری را اجـرا و
اقدامـات اصالحـی و احیایـی و همچنیـن برنامه های مدیریتی را انجـام داده ام که
برنامه هـای اجرایـی بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:
الف) برنامه های اصالحی و احیایی مراتع:

 -1مديريت دام
کاهش شدت دام گذاري و ايجاد تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مرتع رعايت فصل چرا و آمادگي مرتع جهت بهره برداري -2عمليات بيولوژيكي
 بذركاري ،بذرپاشي ،كپه كاري ،كودپاشي ،آتش سوزي در مراتع. -3عمليات بيو مكانيكي
 -بانكت ،پيتينگ ،تراس ،فاروئينگ

ب) برنامه های مدیریتی مراتع:

 -1اصالح شخم
 اجراي قوانين و تعديل شيب هاي ديم زارها براي ممانعت از ايجاد رواناب. -2اصالح كاربري اراضي
 استفاده از اراضي براساس قابليت و استعداد -3مديريت چرا که خود شامل:
 قـرق و حفاظـت مراتـع (اصـو ًال اين گونـه اقدامات مـي تواند جنبـه ی مديريتييـا تحقيقـي داشـته باشـد كـه در حالت اول بـه آن قـرق حفاظتـي و در حالت دوم
قـرق اكولوژيكـي گفته مي شـود.
رعايـت ظرفيـت چـرا  :اعمـال مديريـت صحيح و برنامـه ريزي مناسـب در موردبـه كارگيـري روش هـاي چـرا ،از قبيـل چـراي تناوبـي ،چـراي تأخيـري ،چـراي
تأخيـري و تناوبـي و چـراي تعادلی.
 احداث آبشخوريكـي از علـل تخريـب مراتـع عـدم پراكنـش مناسـب دام ها بـه دليل نبـود منابع
آبـي كافـي اسـت ،لذا يكـي از راه كارهـاي اعمال چراي يكسـان در تمامي سـطح
مراتـع ايجـاد منابع آبي به فواصل مناسـب در سـطح مراتع براي شـرب دام اسـت.
 -4ارزيابي اراضي
ارزیابـی مراتـع بـه معنـای شناسـایی و ارزیابـی تولیـد بالفعـل و بالقـوه بـه منظور
بهـره بـرداری صحیـح از ایـن منبـع بـا ارزش طبیعـی اسـت .ارزیابـی مرتـع پس
از بررسـی منابـع اساسـی زمیـن یعنـی خـاک ،آب ،اقلیم ،پوشـش گیاهـی و حیات
وحـش آغـاز مـی شـود و بـا بررسـی مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی برای مسـائل
مرتـع و مرتـع داری راه حل هایـی را ارائـه مـی دهـد.
در پایـان بایـد ذکـر کـرد کـه مميزي مرتـع يعني شناسـايي بهـره بـرداران واقعي
داراي حـق اسـتفاده از مراتـع ،بـه منظـور صـدور پروانـه چـرا ،همـراه بـا تعييـن
ضوابـط و شـرايط بهـره بـرداري اصولـي بـر اسـاس شـرايط منطقـه و وضعيـت
پوشـش گياهـي مرتـع یکـی از اصولـی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
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اداره کل دامپزشکی استان فارس
احمدرضا زارع

بازدید مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره
کل دامپزشکی فارس از کشتارگاه دام آباده

حجت االسلام والمسـلمین شـهوندی مسـئول دفتر نمایندگی ولی فقیه دراین
اداره از کشـتارگاه دام شهرسـتان آباده بازدید کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دامپزشـکی فـارس علیرضـا فرخـی رئیـس اداره
دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده گفـت :در ایـن بازدیـد حجت االسلام شـهوندی
درخصـوص اهمیـت غـذای حلال و اهتمـام آن از منظـر شـرع مقـدس ،روند
بازرسـی های بهداشـتی و شـرعی قبل و بعد از کشـتار و رعایت موازین شـرعی
و بهداشـتی تاکید داشـت.
در ايـن بازديـد وی ارزيابـي خـود از نظـارت ذبـح شـرعي دام را مثبت دانسـته
و اظهـار داشـت  :نظـارت هـاي شـرعي و بهداشـتي بـه صـورت کامـل انجـام
مي گيـرد.
در پایان مصوب شـد در جلسـه ماهیانه ای که با حضور رئیس اداره دامپزشـکی
ایـن شهرسـتان ،ناظـر ذبـح شـرعی و مدیر کشـتارگاه برگـزار می شـود ،موارد،
مسـائل و مشـکالت فـی مابین به صـورت شـفاف و صریح بازگـو و تصمیمات
الزم اتخـاذ گردد.

کشف دو محموله غیرمجاز  600و  700قطعه ای
جوجه اردک طی یک هفته

پـس از کشـف  600قطعـه جوجـه اردک غیرمجـاز از یـک دسـتگاه اتوبـوس
مسـافربری درآبـاده در کمتـر از  1هفتـه نوبـت بـه  700قطعـه جوجـه رسـید.
رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده از توقیـف یـک دسـتگاه اتوبـوس
مسـافربری بـه دسـتور مقام قضایی بـه علت حمـل غیرمجـاز  700قطعه طیور
خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان فـارس ،علیرضا فرخی
رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت:
بازرسـین اداره دامپزشـکی شهرسـتان آبـاده مسـتقر در پسـت قرنطینـه ،از یک
دسـتگاه اتوبـوس مسـافربری کـه از تهـران عازم شـیراز بـود تعـداد  700قطعه
جوجـه رنگـی غیـر مجـاز کشـف و راننـده متخلف پـس از تشـکیل پرونـده به
مراجـع قضایـی معرفـی که به اسـتناد مـاده  688قانون مجازات اسلامی ،چون
اقـدام ایـن فـرد تهدید علیه بهداشـت عمومی شـد محسـوب می گـردد به یک
سـال حبس محکـوم گردید.
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فرخـی افـزود  700 :قطعـه جوجـه رنگـی کشـف شـده با دسـتور دادسـتان به
صـورت بهداشـتی معدوم شـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن دومیـن محمولـه جوجه غیرمجاز کشـف شـده طی
یـک هفتـه گذشـته اسـت ،گفت :هفته گذشـته نیـز با هوشـیاری عوامل سـتاد
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و همـکاری کارشناسـان پسـت قرنطینـه از یـک
اتوبـوس تعـداد  600قطعـه جوجـه اردک غیـر مجـاز کـه در محـل جعبـه بـار
جاسـازی شـده بـودن کشـف ،ضبـط و معـدوم گردید.
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
حسن باصری

معرفی بخش تولید واکسن های باکتریایی
دامپزشکی موسسه واکسن و سرم سازی
رازی شیراز

سلامت جامعـه در گـرو رعایـت بهداشـت عمومی و فـردی بـوده و خواهد بود
و ایـن مهـم در تمامـی جنبه هـای زندگانـی چـه در سلامت جسـم و چـه در
سلامت روان وجـودش انـکار ناپذیر اسـت.
کـه آورده انـد عقـل سـالم در بـدن سـالم اسـت و ایـن سلامت حاصـل نیاید
مگـر آن کـه همتـی بلنـد را همسـفر راه بـی انتهـای امیـد و آرزو نماییـم و در
سـر منـزل مقصود بـا خاطری آسـوده و فـارغ از تمامـی تعلقات ،بار مسـئولیت
آرام بـر زمیـن نهیـم تا دیگـری آنها بـر دوش خویش سـنگین یابـدش و ادامه
راه کـه بـر ایـن باوریم:
ایـن گفتـار نغـز بـدان خاطر نگاشـته شـد تـا بدانیم که از سـال  1374شمسـی
موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازی رازی شـعبه جنوب کشـور در شـهر
شـیراز بـا تمرکـز بـه تحقیـق و تولیـد واکسـن های دامپزشـکی و پژوهشـی و
تحقیـق در زمینـه بیماری هـای دامـی تاسـیس گردید.
در راسـتای فعالیـت تولیـدی این موسسـه بخـش تحقیق و تولید واکسـن های
باکتریایـی دامپزشـکی بـه عنـوان اولیـن بخـش تولید واکسـن فعالیـت خود را
آغـاز نمود.
در ایـن بخـش تجهیـزات پیشـرفته و اختصاصـی منحصر به فـردی وجود دارد
کـه در کنـار نیـروی انسـانی متخصـص و خبـره بخـش پتانسـیل هایی را در
تولیـد واکسـن و فراورده هـای بیولوژیـک ایجـاد مـی کند.
بـا توجـه بـه مباحـث بیان شـده و اهمیت موسسـه رازی شـعبه جنوب کشـور
شـیراز و تولیـدات آن در بحـث پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماری هـای دامـی و
در نتیجـه تامیـن سلامت غـذا و انسـان ،لـزوم توجـه و حمایت هـای بیشـتر
مسـئولین اسـتانی از موسسـه رازی شـیراز ضـروری و مهـم می باشـد.
معنویـان رئیـس بخـش تولید واکسـن های
باکتریایـی دام موسسـه رازی شـعبه شـیراز
ضمـن بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت:
واکسـن آگاالکسـی اولین واکسـن تولید این
بخش بوده و در ادامه واکسـن آنتروتوکسمی
نیـز در سـبد تولیـد محصـوالت ایـن بخش
قـرار گرفـت .با پیشـرفت تجهیزاتی و نیروی
انسـانی متخصـص و کارآمد طی سـال های
بعـد واکسـن های قانقاریـای عفونـی کبـد گوسـفند والکتوکوکوزیـس ماهـی
نیـز بـه محصـوالت تولیـد موسسـه رازی شـیراز و بخـش تولیـد واکسـن های
باکتریـای دامپزشـکی اضافـه گردید.
ایـن بخـش بـا پتانسـیل تولیـد واکسـن های مذکـور نقـش مهمـی را در

پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماری هـای دامی وتامین سلامت انسـان ،دام و غذا
ایفـا مـی کند.
در حـال حاضـر طبـق برنامـه پیـش بینی شـده تولید واکسـن در سـال 1397
درایـن بخـش بـه  13میلیـون دز واکسـن آنتروتوکسـمی و  20میلیـون دز
واکسـن آگاالکسـی بایـد برسـد.
هـر چنـد پتانسـیل و تـوان تولیـد این بخـش بـه مراتب بیشـتر از ایـن مقادیر
می باشـد .نکتـه قابـل اهمیـت در سـمت تولیـد واکسـن های باکتریایـی
در موسسـه رازی شـیراز ایـن کـه ایـن موسسـه تنهـا تولیـد کننـده واکسـن
آگاالکسـی در کل کشورهسـت کـه این خـود اهمیت و ضرورت موسسـه رازی
شـیراز را بیـش از پیـش نمایـان می سـازد.
وی افـزود :بخـش تولیـد واکسـن های باکتریایـی دامپزشـکی موسسـه رازی
شـیراز حـاوی قسـمت های مختلفـی از قبیل محیط سـازی و استریلیزاسـیون،
گرمخانـه هـا و سـردخانه های واکسـن ،اتـاق فیلینگ و بسـته بندی واکسـن،
فرموالسـیون واکسـن و اتاق هـای کشـت اختصاصـی واکسـن می باشـد.
اداره کل امور عشایر استان فارس
محمد اعتمادی

بازدید از مناطق عشایری شهرستان زرین دشت

بـه گـزارش روابط عمومی امور عشـایر اسـتان فارس ؛ یوسـفی معاون توسـعه
و امـور زیـر بنایـی اداره کل امور عشـایر فارس از مناطق عشـایری شهرسـتان
زرین دشـت بازدیـد کرد .
مسـعود یوسـفی و هیئـت همـراه در بـدو ورود بـر اسـاس برنامـه تنطیم شـده
ابتـدا دیـداری بـا ابراهیم خرم فرماندار این شهرسـتان انجـام داد و در خصوص
تعامـل و همـکاری دو جانبـه و کمـک به عشـایر منطقـه گفتگو کرد.
وی در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه ویژگـی هـا و توانمندی هـای عشـایر ایـن
اسـتان بـه ویـژه عشـایر این شهرسـتان بـه بیـان برنامه هـای اجرا شـده و نیز
برنامه هـای پیـش رو پرداخـت.
فرمانـدار زریـن دشـت اظهـار داشـت :جامعـه عشـایر همـواره در طـول تاریخ
نمـاد شـجاعت ،خـود بـاوری ،والیـت پذیـری و غیـرت بـوده و ایـن سـابقه
درخشـان وظیفـه مـا را در ارائـه خدمـات بـه این عزیزان سـنگین تـر می کند.
خـرم افـزود :در بازدید هایـی که از مناطق عشـایری این شهرسـتان داشـته ام
مشـکالت ایـن جامعه آب شـرب انسـان و دام ،جاده دسترسـی ،کمبـود علوفه
و عـدم وجـود وثیقـه جهـت تسـهیالت اختصـاص یافته به عشـایر هسـت که
امیـدوارم بـا همـکاری و تعامل با سـایر دسـتگاه هـا رفع گردد .خـرم همچنین
بـا تاکیـد بـر گسـترش همـکاری بـا نمایندگـی امـور عشـایر این شهرسـتان،

آمادگـی خـود و سـایر دسـتگاه های اجرایـی را در جهت خدمت رسـانی مطلوب
بـه جامعـه عشـایری اعالم نمـود و گفت :در جلسـه با بانک کشـاورزی در مورد
مشـکل وثیقه تسـهیالت اعطایی عشـایر تبادل نظر خواهیم داشـت و امیدوارم
بتوانیـم راه حل مناسـبی بـرای این امـر بیابیم.
پـس از ایـن جلسـه یوسـفی از دفتـر نمایندگـی امـور عشـایر شهرسـتان زرین
دشـت بازدیـد کـرد و از نزدیـک در جریـان رونـد برنامههـای این دفتـر و نحوه
خدمـات رسـانی به عشـایر قـرار گرفـت ودر ادامه بـا توجه به هـدف اصلی این
سـفر کـه همانـا بازدید از مناطق عشـایری و دیدار با عشـایر و بررسـی مسـائل
و مشـکالت عشـایر ایـن منطقـه از نزدیـک بود ضمـن حضور در بین عشـایر و
اسـتماع سـخنان آنان دسـتورات الزم در جهت پیگیری مطالبات عشـایر منطقه
صـادر و مقرر شـد نسـبت به بهسـازی چشـمه و انتقـال آب و همچنین سـاخت
آب انبـار و مرمـت جاده هـای مواصالتی اقدام شـود.
گفتنـی اسـت شهرسـتان زریـن دشـت محل قشلاق بخشـي از عشـاير ایالت
خمسـه اسـت و تعـداد  707خانـوار دارد .

دیدار متولیان جامعه عشایر فارس
با امام جمعه شیراز

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز در دیدار بـا متولیان
جامعـه عشـایری فارس گفت :عشـایر تاثیر عمیقـی در فرهنـگ و اقتصاد ایران
داشـته و دارنـد .حجـت االسلام دژکام افـزود در یکصـد سـال اخیـر جمعیـت
عشـایری کشـور از  90درصـد بـه کمتر از  2درصد رسـیده اسـت و امـروز توقع
اسـت کـه به باقیمانده عشـایر کوچ رو توجه بیشـتری شـود و به ایـن فکر کنیم
کـه مـا چـه کاری بایسـت بـرای این عزیـزان انجـام دهیم .امـام جمعه شـیراز
بیان داشـت تولیدات جامعه عشـایری بایسـتی بر اسـاس نیاز روز جامعه باشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد مسـئولین امور عشـایر باید بـرای اینکه این قشـر تولید
کننـده باقـی بماننـد اقدامـات الزم را انجـام دهند .نماینـده ولی فقیه در اسـتان
فـارس بـا اشـاره بـه ایـن که متاسـفانه مـا تولیـد را تحقیـر و مصـرف گرایی را
تشـویق مـی کنیـم افـزود :هرچنـد زندگـی عشـایر سـخت و تـوام بـا مشـقت
فـراوان اسـت ولـی بـر خلاف فرهنـگ شـهری کـه بـا مصـرف همراه بـوده،
زندگـی عشـایری توام بـا تولید اسـت.
وی تصریـح کـرد اگـر مـا شـعار اسـتقالل دادیـم بایسـتی حداقـل در کاالهای
اساسـی خود کفا باشـیم .آیت اهلل دژکام حاشـیه نشـینی برخی از عشـایر را یک
معضـل اصلـی دانسـت کـه نتیجـه بیـکاری و فقر مـی باشـد بنابر این بایسـتی
کاری کنیـم کـه آن روحیـه فعالیت ،آزاد اندیشـی و تولید کنندگـی به این جامعه
مولـد برگردد.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیز در ایـن دیدار با بیـان ویژگی هـا و توانمندی
عشـایر فـارس ،ایـن اسـتان را قطـب عشـایر کشـور دانسـت و افـزود  :عشـایر
همـواره حافـظ فرهنـگ ایرانی و اسلامی بـوده و در حـوزه ایثار و شـهادت نیز
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در جامعـه تاثیـر گذار هسـتند.
وی خاطـر نشـان کـرد هـر چـادر عشـایری خود یـک پایـگاه فرهنگـی ،پایگاه
پدافنـد غیـر عامـل ،محـل حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی و حفاظت از
محیط زیسـت اسـت وبا نگهداری و پرورش بیش از  3میلیون راس دام سـبک
و تولیـد  25درصـد گوشـت قرمز سـهم بسـزایی در بحـث امنیت غذایـی دارند.
بهرامـی در ادامـه گفت :در حوزه صنایع دسـتی نیز عشـایر با تولیـد بیش از 57
هـزار متـر مربع  44درصد صنایع دسـتی اسـتان را تولیـد می کنند.
وی تصریـح کرد سـازمان امور عشـایر ایران در راسـتای اشـتغال پایـدار و تنوع
بخشـی بـه اشـتغال جامعـه پویـای عشـایری طرح هـای ویـژه ای را عملیاتـی
نمـوده کـه از جملـه مـی تـوان بـه تسـهیالت زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز،
احداث باغ در اراضی شـیبدار مسـتعد ،توسـعه کشـت و فرآوری گیاهان دارویی
و کمـک بـه راه انـدازی شـرکت های خدماتـی و پشـتیبانی کـه مـی توانـد در
اشـتغال جوانـان عشـایر موثر باشـد را نـام برد.
در ادامـه فرمانـده سـپاه عشـایر فـارس بـا اشـاره بـه مشـکالت موجـود جامعه
عشـایری گفـت :برخـی از ایـن مشـکالت ویژه عشـایر و برخی دیگر نیـز متاثر
از مشـکالت جامعـه می باشـد.
افسـری افـزود :از برنامه هـای راهبردی سـپاه عشـایر کـم کردن فاصلـه میان
مـردم و مسـئولین اسـت کـه در همیـن راسـتا یادواره هـای شـهدای عشـایر و
جشـنواره های عشـایری در مناطـق مختلـف عشـایری اسـتان برگـزار نموده و
بـا دعـوت از مسـئولین آنـان را بـه عمـق مناطـق عشـایری بـرده ایـم تـا بـا
مـردم رودر رو صحبـت کننـد .وی خاطـر نشـان کرد عشـایر با کمتریـن هزینه
بیشـترین انتفـاع را بـرای نظـام داشـته انـد چـون همـواره در صحنـه بـوده و
پشـتوانه خوبـی بـرای انقلاب بوده و هسـتند.
مدیـر آمـوزش و پرورش عشـایر سـیار اسـتان نیز در ایـن دیدار گفـت :فرزندان
عشـایر دارای نبـوغ خوبـی هسـتند و بـا نگاهـی بـه تاریـخ ،شـاهد فرازهـای
درخشـانی از ایثـار و جانبـازی ایـن عزیـزان در عرصه هـای مختلـف فرهنگی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و علمـی بـوده ایم.
در ادامـه نیـز تعـدادی از نخبگان و معتمدین جامعه عشـایری به بیان دغدغه ها
و دیدگاه های خود پیرامون سـومین جامعه ایران اسلامی پرداختند.

دیدار مدیر کل امور عشایر فارس با مدیر کل حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس این استان

مدیـر کل امـور عشـایر فـارس در بـا مدیـر کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای
دفـاع مقـدس بـه بیان ایثـار و فداکاری عشـایر غیـور در قبل و بعـد از پیروزی
انقلاب و دفـاع مقـدس پرداخت.
بهرامـی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای عشـایر و توانمندیهـای این جامعـه غیور
گفـت :عشـایر همـواره همـراه مرجعیـت و والیت مدار بـوده و هسـتند و تقدیم
بیـش از  2000شـهید در اسـتان فـارس خـود گواه این ادعاسـت.
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وی افـزود :هـم اکنون نیـز فرزندان عشـایر در دفاع از حریـم انقالب و والیت
پیش گام هسـتند.
وی بیـان داشـت :جامعه عشـایری دارای ویژگی های خـاص فرهنگی بوده که
از آن جملـه مـی تـوان به پایبندی بـه اصول و مبانی مذهبـی و قومی ،دینداری
و والیـت پذیری و داشـتن فرهنگ غنـی نام برد.
مدیـر کل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان فـارس نیـز به
نقـش عشـایر در تامیـن مـواد غذایـی و صنایـع دسـتی اشـاره ای کـرد و گفت
عشـایر در کنـار صداقـت ،غیـرت و رشـادت دارای فرهنـگ غنـی و پـر محتوا
هسـتند کـه اهتمـام بیشـتر به ایـن جامعـه را مـی طلبد.
گرامـی تـداوم و اثـر گـذاری بیشـتر دسـتگاه های متولـی عشـایر را منـوط بـه
همراهـی سـایر ارگان هـای نظام دانسـت و خواسـتار ورود سـایر دسـتگاه های
خدمـت رسـان در ارائـه خدمـت به جامعه عشـایری شـد.
شـایان ذکـر اسـت عشـاير فـارس  3/5درصـد جمعیـت ایـن اسـتان را دارند و
بیـش از  8درصـد شـهدای ایـن اسـتان را تقدیم انقلاب کرده اند و این نشـان
از والیت مـداری و روحیـه شـجاعت و دشـمن سـتیزی در ایـن جامعه اسـت.

تولیدات عشایرفارس
دارای گواهی محصول می شوند

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل عشـایر اسـتان فـارس؛ یـزدان پـاک،
کارشـناس دفتـر محیـط زیسـت و غـذای سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس
گفـت :ایـن دفتـر آمادگـی دارد تـا بـا توجه بـه زندگی منحصـر به فرد عشـایر
بـه صـورت ویـژه گواهـی محصـول جهـت تولیـدات عشـایری صـادر کنـد.
وی که در جلسـه شـورای اداری اداره کل امور عشـایر فارس سـخن می گفت
خاطـر نشـان کـرد ایـن گواهـی بنـا بـه در خواسـت متقاضـی و پـس از طـی
مراحـل اداری و انجـام آزمایشـات خـاص صـادر می شـود.
وی افـزود :عرصه هـای منابـع طبیعی فارس غنـی از گیاهان دارویی اسـت که
چنانچـه بهـره بـرداری صحیـح از آن صـورت گیـرد هـم به صورت خـام و هم
بـه صـورت فرآوری شـده مـی توانـد در افزایش درآمـد اقتصـادی خانواده های
بهـره بردار موثر باشـد.
یـزدان پـاک در ادامـه بـا بیـان اینکه بسـته بنـدی و فرآوری مناسـب بـا توجه
بـه نیـاز بـازار و سـلیقه مشـتری قطعا موجـب افزایـش ارزش افـزوده محصول
خواهـد شـد ،خاطـر نشـان کـرد :با برنـد سـازی تولیدات عشـایر زمینـه حضور
آنهـا در بازارهـای جهانـی مهیا خواهد شـد.
مدیـر کل امـور عشـایر فـارس نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه ویژگـی هـا
و توانمندی هـای عشـایر اسـتان گفـت :عشـایر فـارس بیـش از  67درصـد
عرصه هـای منابـع طبیعـی را در اختیـار دارنـد کـه ایـن عرصـه هـا سرشـار از
گیاهـان دارویـی اسـت.
روح اهلل بهرامـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هـر چادر عشـایری خـود یـک کارگاه
سـیار تولیـدی اسـت کـه در آن تمام اعضـای خانواده مشـغول فعالیت هسـتند
افـزود :جامعه عشـایری بـا در اختیار داشـتن بیش از  3میلیون راس دام سـبک
علاوه بـر تولیـد لبنیـات سـنتی ،سـاالنه بیـش از  20هـزار تـن گوشـت قرمز
تولیـد می کننـد کـه  25درصـد نیـاز جامعه را شـامل مـی شـود ،بنابراین نقش
بسـزایی در تامیـن پروتئیـن مردم اسـتان فـارس دارند.
وی همچنیـن در مـورد صنایـع دسـتی نیـز تصریـح کرد علاوه بر قالـی و گبه
قشـقایی کـه موفـق بـه کسـب برنـد جهانـی شـدند بانـوان عشـایر در تولیـد
صنایـع دسـتی ناب نیز زبانزد هسـتند و تولیـد بیش از  44درصد صنایع دسـتی
اسـتان خود یـک ظرفیت اسـت.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس نعمتی

برگزاری پنجمین همایش
سازگاری با خشکسالی و مدیریت بحران
شهرستان های فسا و سروستان

فعالیت جدید دفتر کارآفرینی مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی منابع طبیعی فارس

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع
طبیعـی فـارس؛ همایش یک روزه سـازگاری بـا خشکسـالی و مدیریت بحران
ویـژه شهرسـتان های فسـا و سروسـتان بـا حضـور فرماندار شهرسـتان فسـا و
 145نفـر از دهیاران و بخشـداران شهرسـتان های فسـا و سروسـتان ،رؤسـای
ادارات وابسـته و مدیریت هـای مختلـف سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس و
ادارات وابسـته شهرسـتان های مذکـور در سـالن علـوم پزشـکی فسـا برگـزار
گردید.
کرمـی فرمانـدار فسـا هـدف از برپایی این همایـش را آمـوزش و ارتقای دانش
و بینـش دهیـاران و بهـره بـرداران بـا مسـائل خشکسـالی ،وضعیـت آب های
زیرزمینـی و آشـنایی با برنامه های شـرکت آب منطقه ای فـارس ،در خصوص
چاه هـای مجـاز و غیـر مجـاز ،برنامـه ریـزی جهـت کشـت های جایگزیـن و
ارقـام زودرس و مقـاوم به خشـکی ،برنامه ریـزی منطقه ای جهت شـغل های
جایگزیـن مربـوط بـه بخش هـای مختلـف کشـاورزی ،روش هـای حفاظت از
منابـع طبیعـی و منابـع آب ،شـیوه های نویـن و صحیح اطفاء حریـق جنگل ها
و مراتـع ،آشـنایی بـا مخاطرات بخش کشـاورزی و شـیوه های نویـن و صحیح
رویارویـی با بحران دانسـت.
در ایـن همایـش در زمینـه سـازگاری بـا خشکسـالی و مخاطـرات حاصـل از
آن و نیـز مدیریـت نمـودن آب مورد اسـتفاده در شـرب و کشـاورزی روسـتاها
مدرسـین و اسـاتید ذیـل بـه تدریـس و سـخنرانی پرداختنـد :
وصالـی نماینـده اداره آمـوزش مدیریـت بحـران اسـتانداری فـارس ،شـریفی
رئیـس مدیریـت برنامـه ریـزی اقتصـادی سـازمان آب منطقـه ای فـارس،
محمـدی رئیـس اداره مخاطـرات و بحـران سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس،
حسـینی عضـو هیـأت علمـی و محقـق مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی
فـارس ،موسـوی کارشـناس اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس و
اسلام پنـاه کارشـناس آبفـا روسـتایی فـارس بـه ایـراد سـخن پرداختند.
در خاتمـه بـا تشـکیل پنـل پرسـش و پاسـخ سـخنرانان به سـئواالت شـرکت
کننـدگان پاسـخ دادند.

دفتـر کارآفرینـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس
در کنـار برنامه هـای ابالغـی و فعالیت هـای سـازمانی خـود اقـدام به تشـکیل
گروهـی مردمـی ،متشـکل از همـکاران ،دانشـجویان ،فـارغ التحصیلان و
کارآفرینـان بخـش خصوصـی با محوریـت توسـعه کارآفرینی کشـاورزی نموده
ا ست .
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس در ایـن
راسـتا تا کنون در روسـتای حسـن آباد داراب و کربال و کانون فرهنگی شـهید
دعایـی شـیراز اقـدام به برگزاری جلسـات هماهنگـی و توجیهی ،اقدامـات اولیه
و مطالعـات میدانـی ،بازدیـد کارشناسـان درزمینه های مختلـف از جمله پرورش
جلبـک ،پـرورش ماهـی زینتی ،پرورش قـارچ ،پرورش مـرغ و بلدرچیـن بومی،
برگـزاری کالس هـای آموزش متعدد و کارگاه های کارآفرینی و مسـاعدت های
مثلـث در زمینـه اقدام بـه کارآفرینی و شـروع عملیاتی کارآفرینـی در چند حوزه
نموده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کلیه فعالیت ها خـارج از وقت اداری بدون هزینه سـازمانی و
بـا مسـاعدت و همراهـی همـکاران در مرکز صورت پذیرفته اسـت و امید اسـت
شـاهد توسـعه کمـی و کیفـی این گونـه فعالیت هـا که مـورد اسـتقبال عمومی
و حمایت هـای مردمـی می گردد باشـیم.
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس
حمید سلیمانی

مانور هلی برن ویژه نیروهای یگان حفاظت منابع
طبیعی استان فارس برگزار شد

عملیـات هلـی بـرن نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی فارس بـا حضور
فرماندهـان یـگان حفاظـت و جمعـی از نیروهـای ایـن یـگان در سـطح ادارات
منابـع طبیعـی فـارس بـه صـورت عملـی در فرودگاه شـهید آیـت ا ...دسـتغیب
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شـیراز برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی فـارس در ایـن عملیـات
آموزشـی ،نحـو هلـی برن نیـرو ها در زمـان بروز آتـش سـوزی در عرصه های
منابـع طبیعی توسـط مدرسـان شـرکت هلیکوپتری ایـران مسـتقر در فارس به
صـورت عملـی آموزش داده شـد.
حجـت الـه الونـد اصـی فرمانده یـگان حفاظـت منابـع طبیعی فـارس هدف از
انجـام ایـن مانور آموزشـی را افزایش سـطح آمادگـی و مهـارت نیروهای یگان
حفاظـت در مواجهـه بـا حریق هـای احتمالـی و چگونگـی هلی بـرن نیروهای
یـگان حفاظـت منابـع طبیعی فـارس در عرصه های سـخت گـذر و اطفا حریق
در جنـگل هـا و مراتـع در مواقـع بـروز آتـش سـوزی در عرصه هـای جنگلی و
مرتعـی عنـوان کـرد .وی آتـش سـوزی را از عوامـل مهم تخریـب عرصه های
منابـع طبیعـی برشـمرد و گفـت :گونه های جنگلـی و مرتعی منحصـر به فردی
در عرصه هـای منابـع طبیعـی وجـود دارد کـه بـا حریـق از بیـن مـی رونـد و
جایگزینـی آنها بسـیار زمـان بر و گاهـی امکان ناپذیراسـت.
در ادامـه ایـن عملیـات ،کارگاه آموزشـی توجیهـی راهکارهـای اصولـی اطفـاء حریق
در عرصه هـای منابـع طبیعـی فـارس ،ویـژه سـربازان وظیفـه یـگان حفاظـت منابع
طبیعـی بـا حضـور فرمانـده یـگان حفاظت منابـع طبیعی فـارس و جمعی از سـربازان
امریـه در اداره کل منابـع طبیعـی فـارس نیـز برگزار شـد.
شناسـایی انـواع حریـق در عرصه هـای منابع طبیعی اسـتان-انواع خامـوش کننده ها
و نحـوه اطفـاء حریـق در این عرصـه از نکات ارائه شـده این کارگاه آموزشـی بود.

جلسه هم اندیشی طرح توسعه حفاظت مشارکتی
عرصه های منابع طبیعی

معـاون حفاظـت و امور اراضی سـازمان
جنگل هـا ،مراتـع و آبخیـزداری
کشـور در شـیراز گفـت :طـرح حفاظت
مشـارکتی در  12میلیـون هکتـار از
عرصه هـای منابـع طبیعـی کشـور اجرا
می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس
جلسـه هـم اندیشـی طـرح توسـعه
حفاظـت مشـارکتی عرصه هـای منابع طبیعی در سـامانه های مرتعی عشـایر با
حضـور مسـعود منصور معـاون حفاظت و امور اراضی سـازمان جنگلهـا ،مراتع و
آبخیـزداری کشـور ،مدیـران کل دفتـر امور مراتـع و حفاظت و حمایت سـازمان
جنـگل هـا ،مدیـر کل دفتر بهسـازی و امور تولید سـازمان امور عشـایر کشـور،
مدیـران کل منابع طبیعی و امورعشـایر اسـتان های اصفهـان ،کهکیلویه و بویر
احمـد ،بوشـهر و فـارس در اداره کل امـور عشـایر اسـتان فـارس برگـزار شـد.
منصـور در ایـن جلسـه ضمـن اشـاره به تاثیـرات سـازنده اجرای طـرح حفاظت
مشـارکتی در اراضـی ملـی کشـور و اجـرای ایـن طرح بـه عنوان یکـی از مهم
تریـن طرح هـای اولویـت دار منابـع طبیعـی اظهار داشـت :با اجـرای این طرح
در عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی کشـور سـطح تخریـب و تصـرف در ایـن
اراضـی تاکنـون بـه میـزان  73در صـد کاهـش یافتـه اسـت .معـاون حفاظـت
و امـور اراضـی سـازمان جنـگل هـا اظهـار داشـت :بـا اجـرای طـرح حفاظـت
مشـارکتی ،ضمـن توانمنـد سـازی جوامـع محلـی و جامعه عشـایری کشـور از
طریـق ایجـاد صنایـع فـرآوری و محصوالت وابسـته می توان بـه نتایج حاصل
از ایـن طـرح در درازمـدت امیـدوار بود.
وی جلوگیـری از تخریـب و تصـرف و نیـز تامین معیشـت و درآمدزایی از مراتع
بـرای جنـگل نشـینان را از جملـه مزیت هـای مهـم اجـرای این طرح دانسـت.
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منصور در ادامه ضمن اشـاره به همکاری مطلوب سـازمان امور عشـایر کشـور
بـا سـازمان جنگلها طی دو سـال اخیـردر اجرای طرح حفاظت مشـارکتی افزود:
از ابتـدای اجـرای ایـن طـرح تاکنون میـزان  20میلیـون هکتـار از اراضی ملی
تحـت پوشـش قـرار گرفتـه و قرار اسـت این طـرح در  12میلیون هکتـار دیگر
از عرصه هـای منابـع طبیعی کشـور اجرا شـود .وی در ادامه از ارائه بسـته های
ترویجـی برای جلب مشـارکت عشـایر در ایـن زمینه خبر داد و گفـت :در اختیار
قـرار دادن تجهیـزات اسـتفاده از انرژی هـای نـو در اجـرای طرح هـای جنگل
کاری و مرتعـداری از قبیـل جایگزینـی سـوخت در قالب توزیـع آبگرمکن های
خورشـیدی ،تنـور خوراکی بـه منظور کاهش قطـع درختان و اسـتفاده از بوته و
هیـزم در عرصه هـای جنگلـی بـرای جوامـع عشـایری از جمله ایـن حمایت ها
می باشد.
معـاون حفاظـت و امـور اراضی سـازمان جنگلهـا در ادامه اسـتفاده از طرح های
مرتعـداری در طرح هـای حفاظـت مشـارکتی را ضـروری دانسـت و گفت :این
طـرح منحصـر بـه مجریـان طرح هـای مرتعـداری نیسـت و مـی بایسـت از
ظرفیـت هـا و پتانسـیل جوامـع محلـی در ایـن راسـتا بهره مند شـد.
وی توسـعه صنعـت بـوم گـردی ،اکوتوریسـم ،گردشـگری در اراضـی ملـی را
از بزرگتریـن کارکردهـای اقتصـادی طرح هـای منابـع طبیعـی عنـوان کـرد و
گفـت :بهره بـرداری صحیـح و معقوالنه منابـع طبیعی رمز موفقیت بسـیاری از
طرح هـای توسـعه ای در سـطح عرصه هـای منابـع طبیعـی اسـت.
در ادامـه ایـن همایش مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
فـارس بـا اشـاره به تعامالت بسـیار خوب عشـایر اسـتان و اسـتقبال بـی نظیر
آنـان از طـرح حفاظـت مشـارکتی در عرصه های طبیعی اسـتان اظهار داشـت:
بـا اجـرای ایـن طـرح میـزان تخریـب و تصـرف در اراضـی ملـی  45درصـد و
سـطح آتـش سـوزی هـا در سـطح عرصه هـای طبیعی اسـتان نیز بیـش از 80
درصـد کاهـش یافتـه اسـت .وی در ادامه صـدور  245فقـره کارت مرتـع بانی
بـرای مجریـان طرح هـای مرتعـداری ،انعقاد تفاهـم نامه حفاظت مشـارکتی با
مرتعـداران ،ایجـاد نوار سـبز بـا گونه های جنگلـی و بومی در سـطح عرصه ها،
اجـرای یک هـزار و  421فقـره طـرح مرتعـداری در سـطح سـه میلیـون هکتار
از عرصه هـای طبیعـی را از جملـه اقدامـات اجرایـی پروژه هـای حفاظـت
مشـارکتی در اسـتان عنـوان کـرد و گفـت :تاکنـون  53درصـد از طرح هـای
مرتعـداری مصـوب اسـتان تحت پوشـش طرح حفاظت مشـارکتی قـرار گرفته
است.
بهرامـی مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان فـارس نیـز با بیـان این کـه  70درصد
از عرصـه هفـت میلیـون و  300هـزار هکتاری مراتـع طبیعی اسـتان فارس در
اختیـار جامعـه عشـایری اسـتان قـرار دارد تصریح کرد :عشـایر اسـتان حافظان
و قـرق بانـان اصلـی منابـع طبیعـی بـوده و نقس بسـزایی در حفاظـت از مراتع
اسـتان دارند.
وی بـر نقـش حفاظـت مشـارکتی بـه عنـوان موثرتریـن شـیوه های حفاظتـی
در عرصه هـای مرتعـی تاکیـد کـرد و گفـت :اجـرای بهتـر ایـن طـرح در گـرو
عواملـی جـون توانمند سـازی مرتعداران و جنگل نشـینان عرصه هـای طبیعی
و نیـز بهـره گیـری از انرژی هـای نـو و حمام هـای خورشـیدی و همچنیـن

کمـک بـه ارتقـاء معیشـت مرتعـداران اسـت .وی اظهـار داشـت :بـا جدیت به
دنبـال اسـتفاده از دانـش بومی عشـایر در حفظ و حراسـت از عرصه های منابع
طبیعی اسـتان هسـتیم.
در راستای فرهنگ سازی حفاظت از طبیعت

پاک سازی طبیعت فارس
با حضور قهرمان اسکی کشور

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور در
راسـتای فرهنـگ سـازی حفاظـت از طبیعت ،مراسـم پاک سـازی عرصه های
جنگلـی منطقـه کوهمره سـرخی شـیراز بـا حضور فروغ عباسـی قهرمـان ملی
اسـکی کشـور ،بـه همـراه جمـع کثیـری از دوسـتداران طبیعت از تشـکل ها و
سـازمان های مـردم نهـاد برگـزار شـد .در ایـن مراسـم کـه بـا حمایـت اداره
منابـع طبیعـی شهرسـتان شـیراز برگـزار شـد ،تعـداد زیـادی از عالقـه منـدان
و دوسـتداران طبیعـت در ارتفاعـات محلـه "گردونه شـورآب" کوهمره سـرخی
شـیراز اقـدام بـه پـاک سـازی زباله هـای رهـا شـده در ایـن منطقـه کردنـد.
فـروغ عباسـی قهرمـان ملـی اسـکی کشـور ضمـن ابـراز خرسـندی از حضور
در ایـن مراسـم بـا بیـان ایـن کـه پـاک سـازی طبیعـت یـک حرکـت نمادین
بـرای آگاهـی بخشـی در جامعـه و ترویـج فرهنـگ حفاظت از آن اسـت افزود:
حضـور در چنیـن برنامه هایـی نوعـی عمل گرایی محیط زیسـتی اسـت و باید
تلاش کنیـم بـه نقطـه ای برسـیم کـه زبالـه ای در طبیعت رها نشـود تـا نیاز
بـه جمـع آوری داشـته باشـد .وی که یکـی از عالقه منـدان و از اعضـای فعال
طبیعت دوسـت اسـتان اسـت امیدوار اسـت جنبش پاک سـازی طبیعت از زباله
در آینـده بـه جنبـش زبالـه نریختـن در طبیعت تبدیل شـود.
در پایـان ایـن مراسـم عالقـه منـدان و طبیعـت دوسـتان سـطحی معـادل 20
هکتـار از عرصه هـای جنگلـی منطقـه کوهمـره سـرخی شـیراز را از زبالـه
جمـع آوری و پاکسـازی کردنـد.

 150هکتار از منابع طبیعی ارتفاعات کوه "برز"
شهرستان فیروزآباد در آتش غفلت
و بی احتیاطی سوخت

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس؛
براسـاس بررسـی های دقیـق و مسـاحی صـورت گرفتـه از وقوع آتش سـوزی
در ارتفاعـات کـوه "بـرز" منطقه خرقه در شهرسـتان فیروزآبـاد نزدیک به 150
هکتـار از مراتـع و جنگل هـای ایـن شهرسـتان در آتش سـوخت.
مهـرزاد بوسـتانی مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری فـارس با اعلام این
خبـر افـزود :ایـن آتش سـوزی که از سـاعت  15عصـرروز جمعـه  22تیرماه در
ارتفاعـات روسـتای خرقـه ایـن شهرسـتان رخ داد بیش از  150هکتـار از مراتع
و جنگل هـای ایـن منطقـه دچار حریق شـد.
وی گفـت :خوشـبختانه بـا تلاش فـراوان و مشـارکت دسـتگاه های اجرایی و
مـردم ایـن حریـق پـس از گذشـت سـه روز به طـور کامل مهار شـد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مهرنوش بافهم

برگزاری ادامه مجمع عمومی عادی نوبت دوم
مربوط به سال مالی منتهی به پایان سال 96

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
اسـتان فـارس؛ پیـرو جلسـه مـورخ  97/4/22و اعلام تنفـس ،ادامـه مجمـع
عمومـی عـادی نوبـت دوم مربوط به سـال مالی منتهی به تاریـخ  96/12/29در
روز چهارشـنبه مـورخ  97/5/3در سـالن اجتماعات جهاد کشـاورزی شهرسـتان
شـیراز ،بـا حضـور جمعی از اعضـای این سـازمان ،اعضاء شـورا و دیگر مدعوین
آغـاز بـه کار کرد.
ایـن مجمـع با ادامه دسـتور کار جلسـه شـامل :ارائه گـزارش عملکرد سـال 96
و ارائـه گـزارش مالی و حسابرسـی ،تعیین موسسـه حسابرسـی ،تصویب بودجه،
انتخـاب بـازرس به کار خـود ادامه داد.
در ابتـدای ایـن جلسـه رئیسـی ،رئیس این سـازمان ضمـن خـوش آمدگویی به
حاضریـن و ابـراز خرسـندی از حضور پر شـور اعضاء در پنجمیـن دوره انتخابات
شـورای اسـتان فـارس خواسـتار اسـتقرار هیـات رئیسـه و جهـت انجام دسـتور
کار مجمـع شـد .الزم به ذکر اسـت براسـاس مجمـع عمومـی  97/4/22آقایان
محمدرضـا پارسـایی بـه عنـوان رئیـس مجمـع ،محمـد خجسـته ناظـر و احمد
مهـرورز به سـمت منشـی اداره جلسـه را عهده دار شـدند.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی اذعـان داشـت :در سـال گذشـته
توانسـته ایم در بحث سـاماندهی اشـتغال اعضاء رویکرد مثبتی را داشـته باشـیم
و امیدواریـم در سـال جـاری نیـز بتوانیم با سیاسـت هـا و برنامه های در دسـت
اقـدام ایـن امـر را گسـترش دهیـم و از ظرفیت و پتانسـیل های موجـود حداکثر
بهـره را بـا هـم افزایی شـورا و بدنـه اجرایی سـازمان ببریم.
رئیسـی اعـزام کارشناسـان و بهـره بـرداران بـه کشـور ترکیـه ،افتتـاح دفتـر
اسـتاندارد ،انعقـاد تفاهـم نامه هـای (مرتعـداری ،تفسـیر عکس هـای هوایـی،
اسـتاندارد) ،برگـزاری دوره های آموزشـی متناسـب بـا نیازهای دانـش آموختگان
و همچنیـن اعتبـار بخشـی کارشناسـان رسـمی را از جملـه فعالیت هـای مهم در
سـال  96اعلام کـرد و در پایان نیـز رای گیری جهت انتخاب بازرس سـازمان از
بیـن 2نفـر داوطلـب انجام شـد .براسـاس رای گیری آقـای امیر اخوان بـه عنوان
بـازرس اصلـی و حمیدرضـا کشـاورزی ،بـازرس علـی البـدل انتخـاب گردیدند.

بهره مندی از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین

بـه منظـور بهره مندی مشـترک از توانایی ها و پتانسـیل های مشـترک جلسـه
هـم اندیشـی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا بسـیج
مهندسـین و قرارگاه پیشـرفت و آبادانی سـپاه فجر در سـالن اجتماعات سـازمان
نظام مهندسـی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی در این جلسـه کـه معاونین،
مسـئول دفتـر مطالعـات سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و جانشـین بسـیج
مهندسـین و مدیـر تحلیل و بررسـی ارتباطات قرارگاه پیشـرفت و آبادانی سـپاه
فجـر حضـور داشـتند ،ضمـن معرفـی اجمالـی از ظرفیت هـای هـر دو دسـتگاه
مقـرر گردیـد جهـت اسـتفاده بهینـه از توانمنـدی ها کمیته مشـترکی تشـکیل
گردد.
همچنیـن در راسـتای طـرح تخصصـی همگام با کشـاورز مقرر شـد کارگاه یک
روزه ای بـه صـورت مشـترک در تاریـخ  17مـرداد مـاه  97بـا حضـور اعضـاء
تشـکیل گردد.
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گفتمان کشاورزی
گفتگو با دکتر جمشید جعفرپور
نماینده مردم شهرستان های الر ،خنج و
گراش در مجلس شورای اسالمی
در ایـن شـماره از پرتـو امیـد ،در صفحـه گفتمان کشـاورزی این بار دکتر جمشـید
جعفرپـور نماینـده مـردم شهرسـتان های الر ،خنـج و گـراش در مجلـس شـورای
اسلامی بـه سـئواالت مـا پاسـخ داد کـه در ذیـل ماحصـل آن هـا از نظرتـان
می گـذرد:
پرتـو امیـد :دیـدگاه نمایندگان محتـرم مجلس دهم در خصوص بخش کشـاورزی
چیسـت؟ اقدامـات عمده و گام های موثری که در مجلس برای کشـاورزی کشـور
برداشـته شـده چـه بوده اسـت؟ چه مـوارد یا برنامه ای در دسـت اقدام اسـت؟
• ابتـدا از سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس که سـعی نموده بـه این وسـیله اخبار
و مسـائل مهـم بخش کشـاورزی اسـتان را اطالع رسـانی نماید تشـکر مـی نمایم
و بایـد عـرض نمایـم که بخش کشـاورزی بـه فرموده امـام راحـل (ره) در اولویت
سـایر بخـش هـا قـرار دارد و چـون قـوت و غذای مـردم و ملـت ما به آن وابسـته
اسـت بایـد بـا دقت مـورد توجه مسـئولین و مـردم قـرار گیـرد و قطعـ ًا نمایندگان
محتـرم مجلـس نیـز چنین نظـری دارند و بـه بخش کشـاورزی توجه ویـژه دارند.
وی افـزود :لوایـح و طرح هـای زیـادی در مجلـس مـورد بررسـی و بعضـ ًا تصویب
قـرار گرفتـه کـه بـه صورت مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم بخـش کشـاورزی را مورد
تاثیـر قـرار مـی دهد کـه از جمله الیحه حفاظـت از خاک – طرح تشـکیل صندوق
حمایـت از توسـعه کشـت دانه هـای روغنـی  -طرح اصلاح مـوادی از قانون ثبت
ارقـام گیاهـی و کنتـرل و گواهـی بـذر و نهـال و طرح هـا و لوایحی کـه در حوزه
منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت تصمیـم گرفتـه شـده و بـه نوعـی تاثیرگـذار بـر
بخش کشـاورزی می باشـد.
پرتـو امیـد :بـه عنـوان یکـی از نماینـدگان مـردم شـریف اسـتان فـارس در خانـه
ملـت ،دیـدگاه شـما در خصوص بخش کشـاورزی چیسـت؟ مهمتریـن اقدام هایی
را کـه بـرای بخـش کشـاورزی اسـتان داشـته ایـد یا در دسـت اقـدام داریـد بیان
فرمائید؟
• بنـده نیـز ماننـد سـایر نماینـدگان ،بخـش کشـاورزی را مهـم مـی دانـم و بـه
مسـئولین ایـن بخـش و بهـره بـرداران عزیـز خصوصـ ًا شهرسـتان های حـوزه
انتخابیـه خسـته نباشـید عرض مـی نمایم تاکنـون اقداماتـی که بـرای این بخش
شـده ،سـعی گردیـده بـا حمایت از حـوزه آبخیـزداری به منظـور تامیـن مهم ترین
مـاده حیاتـی ایـن بخـش یعنی آب کشـاورزی و مدیریـت مصـرف آب و همچنین
در مسـائل دیگـر ماننـد پرداخـت وجـوه خریدهای تضمینـی و یا موضـوع پرداخت
خسـارت بیمـه قدم هایی برداشـته شـده اسـت.
پرتـو امیـد :خشکسـالی و شـرایط بحرانـی آب و خـاک چـه تاثیراتـی را بـر بخش
کشـاورزی خواهد گذاشـت؟
• متاسـفانه شـرایط خشکسـالی شـاید در طول 20سـال گذشـته منابع پایه بخش
کشـاورزی را بـه صـورت جدی تهدید نموده اسـت و اگـر اقدامات اساسـی در این
بخـش انجام نشـود قطع ًا کشـاورزی اسـتان خصوصـ ًا مناطق جنوبی دچـار بحران
جـدی خواهـد شـد .کاهش کمـی و کیفـی منابع آبی تاثیرات سـوء مسـتقیم و غیر
مسـتقیم بـر خـاک بـه عنـوان پایـه اصلـی کشـاورزی همچنیـن کاهـش کمی و

70

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 41مردادمـــــاه 1397

کیفـی محصـوالت تولیدی خواهد داشـت.
پرتـو امیـد :مهم ترین درخواسـت کشـاورزان یا چالـش بخش کشـاورزی در حوزه
انتخابیه شـما چیست؟
• به واسـطه آسـیب پذیر بودن بخش کشـاورزی مهمترین درخواسـت کشـاورزان
و دامـداران عزیـز کمک به زیرسـاخت های بخـش ،خصوص ًا در حـوزه آب و خاک
و همچنیـن حمایـت از آن هـا در مواقـع حـوادث غیرمترقبـه در ایـن بخـش مـی
باشـد .ثبـات قیمـت نهاده هـای تولیـد ،همچنیـن خریـد تضمینـی محصـوالت
کشـاورزی و تولیـدات آن هـا نیـز از مهمتریـن دغدغه هـای تولیدکننـدگان بخش
کشـاورزی در حـوزه انتخابـی بنده می باشـد.
پرتـو امیـد :مسـتحضرید چندین سـال اسـت که اسـتان فـارس رتبـه اول آموزش
و توانمندسـازی بهـره بـرداران را داراسـت ،تـا چه حد ایـن موضـوع را در عملکرد
تولیدکننـدگان و بهـره بـرداران موثـر می دانید؟ آیـا آموزش ها در رفتار و معیشـت
کشـاورزان مشـهود می باشد؟
• بـه واسـطه ایـن کـه اسـتان فـارس یکـی از قطب های مهم کشـاورزی کشـور
مـی باشـد لـذا تالش هایـی کـه در زمینـه آمـوزش و سـایر زمینـه هـا مـی نماید
می بایسـت در شـان خـودش باشـد کـه الزم اسـت از فعالیت هـای انجـام شـده
تقدیـر نمایـم ولـی چون کشـاورزی تابع عوامـل زیادی اسـت اندازه گیـری میزان
سـهم آمـوزش کار آسـانی نیسـت هرچند کـه آموزش از جایـگاه باالیـی برخوردار
اسـت و قطعـ ًا مـی توانـد تاثیـر زیـادی داشـته باشـد پیشـنهاد می شـود ابتـدا نیاز
سـنجی در مـورد آموزش هـای بهـره بـرداران صورت گیـرد و نهایتـ ًا آموزش های
کاربـردی منطبـق بـا اقلیم شهرسـتان بـه آن ها داده شـود.
پرتـو امیـد :خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون در دولت تدبیـر و امید امـکان بهره مندی
کشـاورزان را از تراکتـور ،کمبایـن و دنبالـه بنـد فراهـم نمـوده ،آیـا تغییـر ضریب
مکانیزاسـیون در حوزه انتخابیه جنابعالی محسـوس شـده اسـت؟ اگر پاسـخ منفی
اسـت علت چیسـت؟
• آمـار دقیقـی در ایـن زمینـه ندارم ولی به واسـطه این که کشـاورزان شهرسـتان
جـزء کشـاورزان پیشـرو اسـتان مـی باشـند حتمـ ًا از ایـن خـط اعتبـاری تاکنـون
اسـتفاده برده انـد و از مزایـای ارتقـای سـطح مکانیزاسـیون نیز بهره مند شـده اند.
اگرچـه کـه ایـن طـرح باعث اسـتفاده و بهره منـدی بیشـتر کشـاورزان از ادوات و
ماشـین آالت عمدتـ ًا به روز در بخش کشـاورزی شـده اسـت ،امـا عمده ترین مانع
در افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون مشـکالت دسـت و پاگیـر پرداخـت تسـهیالت
توسـط بانک هـا بـه کشـاورزان می باشـد .مـواردی از قبیـل بدهـکار بـودن
بهره بـرداران ،اخـذ وثیقه هـای سـنگین ،ضمانـت و ...
پرتـو امیـد :راه انـدازی سـامانه  131بـرای حفظ کاربـری اراضی از جملـه اقدامات
دولـت تدبیـر و امیـد بـوده اسـت آیا ایـن اقدام و سـایر مـوارد (تبلیغات رسـانه ای،
آمـوزش بهـره بـرداران ،گشـت زنی ،اقـدام قضایـی و  )...توانسـته اسـت از تبدیل
اراضـی کشـاورزی بـه نحو محسـوس جلوگیری یا رونـد آن را کند نمایـد؟ توصیه
شـما بـه دسـتگاه های متولـی و همچنین بهره بـرداران و صاحبان اراضـی ،در این

خصوص چیسـت؟
• حتمـ ًا ایـن اقدامـات بازدارنـده و راه انـدازی سـامانه  131موثـر در جلوگیـری از
تخلفـات بیشـتر اسـت ولـی از آنجایـی کـه زمین هـای کشـاورزی و یـا باغ هایی
کـه در حـوزه و نزدیکـی شـهرها قـرار مـی گیرنـد بـه واسـطه جاذبه هـای کاذبی
کـه بـه وجـود می آید باعـث وسوسـه سـوداگران زمین قرار مـی گیـرد و اقدامات
تخریب گرانـه در ایـن بخـش بوجـود مـی آیـد و توصیـه بنده بـه مردم این اسـت
کـه سـودهای آتـی باعـث نشـود کـه مرغـوب تریـن زمین هـای کشـاورزی کـه
ضامـن امنیـت غذایـی کشـور هسـتند بـه نابـودی کشـانده شـود و مسـئولین نیز
موظفنـد بـر ایـن امـر نظـارت نماینـد .قطع ًا مـوارد مذکـور آهنـگ تغییـر کاربری
را در شهرسـتان بـه شـدت کنـد نمـوده امـا در ایـن میـان دو پیشـنهاد مـی تواند
راه گشـا باشد:
 -1همکاری بیشتر دستگاه های مرتبط در زمینه حفظ کاربری
 -2وضـع جریمه هـای سـنگین بیـش از ارزش واقعـی زمیـن شـود تـا رغبـت
سـودجویان در ایـن مـورد بـه شـدت کاهـش یابـد.
پرتـو امیـد :بـرای جذب سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی شهرسـتان و اسـتان
چـه راهکاری را پیشـنهاد مـی کنید؟
• هـر سـرمایه گذار منوط به بازگشـت سـرمایه اسـت وگرنه هیچ جاذبـه ای برای
سـرمایه گـذاری بـه وجود نمی آید لـذا توجه به پتانسـیل های هر منطقه ،تشـویق
و حمایت هـای خـاص و توجـه بـه نقطه صفـر تا صد ایـن بخش یعنـی حمایت از
مراحـل اولیـه تولید تا رسـاندن محصـول به بازار و حذف واسـطه هـا و برگرداندن
تمامـی سـودهای حاصـل از بخـش کشـاورزی اعم از سـود تولید و سـود بازرگانی
بـه جیـب تولیدکننـده مـی توانـد انگیزه هـای خوبـی برای جـذب سـرمایه گذاری
در ایـن بخـش باشـد و البتـه حمایت هـا نباید در حد حـرف باقی بمانـد و در عمل
نیـز بایـد از تولیدکننـده حمایـت شـود چـرا کـه ضـرر و زیـان بـه تولیدکننـدگان
یعنـی ضـرر و زیـان بـه اصـل کشـاورزی مملکـت وارد شـده اسـت .شناسـاندن
پتانسـیل های کشـاورزی فـارس و شهرسـتان ،ایجـاد زنجیـره تولیـد و فـرآوری
محصـوالت بـا قیـد نـگاه خاص بـه آب و فراهم کردن امـکان صادرات و اسـتفاده
از پتانسـیل های صادراتـی شهرسـتان در رونق بخش کشـاورزی شهرسـتان قطع ًا
مهم خواهـد بود.
پرتـو امیـد :در خصـوص صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی در حـوزه
انتخابیـه تـان چـه نظـری داریـد؟ آیـا تناسـب الزم بـا نـوع و میـزان محصوالت
تولیـدی کشـاورزی شهرسـتان دارد؟
• در سـال های اخیـر اقداماتـی در راه انـدازی صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی از
جملـه ایجـاد کشـتارگاه های صنعتـی -صنایـع تولیـدی موادغذایـی و همچنیـن
احـداث واحدهـای سـورت و بسـته بنـدی مرکبـات در کنـار باغـات انجـام شـده
اسـت ولـی بـاز جـای کار زیـاد اسـت کـه مـی توانـد بـا افزایـش سـرمایه گذاری
جدیـد تـوان اقتصـادی تولیدکننـدگان را باال بـرد و تحقیقـ ًا این تناسـب به دالیل
گوناگـون در بیشـتر نقـاط اسـتان رعایـت نشـده اسـت کـه کـم و زیـاد شـدن در
امنیـت سـرمایه گـذاری از حیـث بازگشـت سـرمایه ،افزایـش هزینـه تولید ،آشـنا
نبـودن سـرمایه گذران بـا بازار و پاییـن بودن قیمـت محصوالت تمام شـده برخی
کشـورها خصوصـ ًا در بـازار حـوزه خلیـج از عمـده چالش هـای صنایـع تبدیلـی و
تکمیلـی می باشـد.
پرتو امید :نظرتان در خصوص طرح نظام نوین ترویج چیست؟
• نظـام نویـن ترویـج بـا توجـه بـه منطقـه بنـدی قطب هـای کشـاورزی هـر
شهرسـتان مـی توانـد نظـام خوبـی باشـد ولـی شـرایط و محدودیت هایـی که در
مدیریت هـای شهرسـتان هـا وجـود دارد از لحـاظ بودجـه و امکانـات اجـرای آن
را بـا مشـکل مواجـه می سـازد و اگـر در راسـتای اصـل  44قانـون اساسـی از
توانمندسـازی تعاونـی هـا و بخش هـای خصوصی اسـتفاده می شـد شـاید قابلیت
اجرایـی بیشـتری داشـت و اساسـ ًا نظـام نوین ترویـج بایسـتی مبتنی بـر نیازهای

شهرسـتان بومی سـازی شـده و اسـتفاده از دانـش روز امکانات کمک آموزشـی و
بـه روز دنیا باشـد.
پرتـو امیـد :چـه مخاطـرات ،بحـران و یـا نارسـایی هایی بخـش کشـاورزی حوزه
انتخابیـه شـما را تهدیـد مـی کند؟
• بزرگتریـن مخاطـره ،بحران کمی و کیفی آب می باشـد که شـاید اقداماتی مانند
اسـتفاده از آبیـاری تحـت فشـار نتواند به واسـطه کیفیت آب جوابگو باشـد هر چند
کـه  %95باغـات شهرسـتان و تـا حدودی در بخـش زراعت از آبیاری تحت فشـار
اسـتفاده مـی شـود ولـی اقداماتی همچون اسـتفاده از آب های سـطحی که سـیل
آسـا بـه صـورت مقطعـی جریان مـی یابـد و خیلـی زود از دسـترس تولیدکنندگان
خـارج مـی شـود و نـه تنها سـودی نـدارد بلکه خاک هـای حاصلخیـز مـا را نیز از
بیـن مـی بـرد و در جلوگیـری از ایـن بحـران هـا موثر می باشـد لـذا بایـد بودجه
اسـتان مطابـق شـرایط هـر منطقـه هزینـه شـود و در شهرسـتان مـا شـاید ایجاد
حوضچه هـای تغذیـه مصنوعـی یکـی از اقدامات شایسـته باشـد که البتـه چندین
طـرح از گذشـته در حـوزه فعالیـت جهـاد ناتمـام مانـده کـه اقدامـی نشـده و بنده
در ایـن رابطـه گله منـد هسـتم و بدیـن ترتیـب از معضلات اساسـی می تـوان
بـه تهدیدهایـی همچـون افزایـش قیمـت نهاده هـای تولیـد ،نبـود بـازار مطمئـن
خریـد در بسـیاری از محصـوالت تولیـدی ،اندک بودن سـرمایه گـذاری در بخش
کشـاورزی و عـدم توجـه دراز مـدت بـه برخـی از حـوزه ها اشـاره کرد.
پرتـو امیـد :تـا چـه انـدازه مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ها توانسـته اند
فعالیت هایـی را کـه در خصـوص تولیـد بیشـتر محصول سـبز و سـالم و همچنین
ارگانیـک انجـام می دهنـد را بـه اطالع شـما برسـانند؟
• جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های حـوزه انتخابیـه اینجانـب تالش هـای خوبـی
دارنـد و هـر چنـد بـه صورت ریـز در جریان آن ها نیسـتم ولی می دانم به واسـطه
نوپا بودن سـرمایه گذاری در شهرسـتان خصوص ًا در تولید گوشـت سـفید و شـرایط
آب و هوایـی شهرسـتان و همـت تولیدکننـدگان و مسـئولین بخـش ،تولیـدات
شهرسـتان های الرسـتان ،خنـج و گـراش جـزء محصـوالت ارگانیک اسـتان می
باشـد .اساسـ ًا تولیـد چنیـن محصوالتی نیازمنـد مطالعـه و ارائه پیشـنهاد جایگزین
روش هـای سـنتی تولیـد می باشـد .کـه ایـن امـر بـا آمـوزش بیشـتر و همچنیـن
ایجـاد فضـای عرضـه محصوالت سـالم و شناسـاندن آن بـه مصرف کننده محقق
می گـردد.
پرتـو امیـد :اشـتغال مـردم حـوزه انتخابیـه شـما در بخـش کشـاورزی چـه مقـدار
اسـت؟ چـه راهـکار و توصیـه ای بـرای افزایـش یـا حفـظ ایـن تعـداد دارید؟
• شـاید حـدود  %15اشـتغال مـردم در ایـن بخـش کشـاورزی باشـد کـه البته به
واسـطه محدودیت هـای موجـود در بخـش هیـچ توصیـه ای مبنـی بـر افزایـش
سـطح زیرکشـت نـدارم و حتی بایـد در میزان موجـود نیز با تغییر الگوهای کشـت
و اصلاح روش هـای آبیـاری تجدیـد نظر گـردد و به سـمت تولیـدات گلخانه ای
برویم تا ضمن افزایش تولید از فشـار شـکننده بر بخش کشـاورزی کاسـته شـود.
پرتـو امیـد :وضعیت صاردات محصوالت کشـاورزی اسـتان  /شهرسـتان را چگونه
ارزیابـی مـی کنید؟ چـه موانعی را مشـاهده می فرماییـد و چه توصیـه ای دارید؟
• بـه واسـطه وجـود زیرسـاخت های الزم در شهرسـتان الر از جملـه فـرودگاه
بین المللـی ،گمـرک ،اداره اسـتاندارد ،آزمایشـگاه های الزم بـرای تسـت مـواد
غذایـی ،نزدیکـی بـه دریـا و وجـود الرسـتانی های مقیم کشـورهای حـوزه خلیج
فـارس پیشـنهاد ایجـاد پایانه هـای صادراتـی و تاسـیس زیرسـاخت های الزم در
ایـن زمینـه را دارم و مشـوقهای صادراتـی مـی توانـد به جذب سـرمایه گـذار در
ایـن زمینـه کمـک کند و سـازمان جهاد کشـاورزی و سـایر مسـئولین اسـتان باید
از ایـن پتانسـیل هـا اسـتفاده نمایند و الرسـتان را بـه قطب صـادرات محصوالت
کشـاورزی و همچنیـن محـل دپو نهاده هـا و ماشـین آالت وارداتی تبدیـل نمایند
و از متمرکـز نمـودن همـه امـور در مرکز اسـتان بپرهیـزد و بنده نیز بـا تمام وجود
از ایـن موضـوع حمایـت مـی نمایم.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 41مردادمـــــاه 71 1397

گفتمان کشاورزی
در مـورد صـادرات اسـتان بـه نظـر بنـده شـناخت بـازار هـدف و تولیـد محصـول
منطبـق بـر نیازهـای بـازار بـه شـدت مـی تواند راه گشـا باشـد.
پرتـو امیـد :آیـا خبرنامـه "پرتـو امیـد" بـه صـورت مرتـب و ماهانه به دسـت شـما
می رسـد؟ آیـا مطالـب آن شـوق مطالعـه را در شـما برانگیختـه اسـت؟ سـازمان
چقـدر توانسـته اسـت در زمینه اطالع رسـانی پیرامـون عملکرد خود ،بـه نمایندگان
خصوصـا جنابعالـی موفق باشـد؟ از چه مسـیرهای ارتباطـی و رسـانه ای در جریان
عملکرد و فعالیت های انجام شـده در بخش کشـاورزی و سـازمان جهاد کشـاورزی
قـرار می گیریـد؟ نظـر شـما بـرای بهبـود خبرنامه جهاد کشـاورزی چیسـت؟
• خبرنامـه پرتوامیـد ماهیانـه به دفتر ارسـال می شـود و به تناسـب موقعیت هایی
که پیش می آید آن را می بینم و بنده با حضور در شـورای کشـاورزی شهرسـتان
و حضـور در جلسـه هر شـش مـاه یک بار بـه دعـوت از مدیریت جهاد کشـاورزی
شهرسـتان جهـت در جریـان قـرار گرفتـن فعالیت هـای شـش ماهـه ،همچنیـن
از طریـق ارسـال نامـه هـا و گزارشـات از جهـاد کشـاورزی و ارتبـاط بـا برخـی از
بهره بـرداران از مسـائل و مشـکالت بخـش کشـاورزی در حـوزه مطلع می شـوم.
پرتـو امیـد :بـرای ارتبـاط بیشـتر بـا نماینـدگان محتـرم مجلـس چـه راه کارهـا و
اقداماتـی را پیشـنهاد می دهیـد؟
• از طریـق مجمـع نمایندگان اسـتان و در شهرسـتان ها نیز از طریـق دفتر نماینده
و گزارش حضوری
پرتـو امیـد :چـه توصیه هایـی بـه مردم و بـه ویژه بهره بـرداران بخش کشـاورزی
دارید؟
ً
• بـه بهـره بـرداران عزیز بخش کشـاورزی خصوصـا در حوزه انتخابیـه خودم خدا
قـوت و خسـته نباشـید عـرض می نمایـم و توصیـه مـی نمایـم کـه از آب و خاک
موجـود حداکثـر بهـره بـرداری را بنماینـد چـرا کـه اگـر خـدای ناکـرده روزی این
مواهـب را نداشـته باشـیم دچـار خسـران بزرگـی مـی شـویم کـه جبران نـدارد و
سـفارش مـی کنم کـه بر اسـاس آخرین دسـتاوردهای حـال حاضر کشـاورزی در
اسـتان ،به تولیـد محصـوالت کشـاورزی بپردازند.
پرتـو امیـد :چـه توصیه هایـی بـه مسـئولین و دسـت انـدرکاران بخش کشـاورزی
دارید؟
ً
• مسـئولین بداننـد کـه تولیدکننـدگان عزیز خصوصـا در بخش کشـاورزی از جان
و دل مایـه گذاشـته انـد و بایـد خود را خدمتگـزار این عزیـزان بدانند و آنهـا نیز از
جـان و دل از ایـن بخش حمایـت نمایند.
پرتـو امیـد :بـه نظـر جنابعالـی چـه قوانینـی را بایـد در راسـتای توسـعه بخـش
کشـاورزی و معیشـت کشـاورزان و دامـداران و  ...تغییـر داد و اصلاح کـرد؟ جای
چـه قوانینـی خالی اسـت؟
• شـاید قوانیـن خاصـی الزم نباشـد و یـا فقـط در جاهـای خاصـی نیـاز بـه
قانون گـذاری باشـد ولـی اجـرای درسـت قوانیـن توسـط دسـتگاه های دولتـی و
بانک هـا مـی توانـد خیلـی از مشـکالت را بـه حداقـل برسـاند در هـر حـال بنـده
و همـه نماینـدگان ایـن آمادگـی را داریم کـه با هماهنگـی دسـتگاه های مربوطه
اسـتانی و کشـوری در رفـع نقص هـای قانـون نیـز همـکاری نمائیـم.
پرتـو امیـد :ارزیابـی شـما از عملکـرد و اقدامـات سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس
چیسـت؟ در خصـوص عملکـرد دسـتگاه های وابسـته وزارت مسـتقر در اسـتان
نظرتـان چیسـت؟ اگـر توصیـه خاصـی را داریـد بفرمائید؟
• قطعـ ًا بـه واسـطه وسـعت اسـتان فـارس حجـم عظیمـی از کار و فعالیـت بـر
دوش سـازمان جهـاد کشـاورزی و سـایر دسـتگاه های مرتبـط وجـود دارد و
محدودیت هـای کشـوری نیـز فشـارها را مضاعـف می نمایـد و ضمـن تشـکر ،به
همـه دسـت انـدر کاران خـدا قـوت می گویـم.
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اهميت و ضرورت گزينش

نظـر بـه اهميـت و ضـرورت انتخـاب افـراد متعهـد و كاردان در امـور اجرائـي
كشـور و تحقـق عملـي ارزشهـاي اسلامي و انقالبـي در اجـراي امـور،
وجـود نهـادي بـه نـام گزينـش اجتنـاب ناپذيـر اسـت .همچنـان كـه در آيـات
و احاديـث وارده نيـز بـر لـزوم انتخـاب افـراد اصلـح تاكيـد شـده اسـت .بـه
عنـوان نمونـه در قسـمتي از آيـه شـريفه  247سـوره بقـره خداونـد مـي فرمايد:
" إِ َّن َّ َ
اص َطفَا ُه َعلَ ْي ُك ْم َو َزا َد ُه بَ ْس َط ًة فِي الْ ِعلْ ِم َوالْ ِج ْسم".
الل ْ
بنابرایـن در راسـتاي هميـن تاكيـدات ،رهبر كبيـر انقالب اسلامي حضرت امام
خمينـي (ره) ،در دي مـاه سـال  1361فرمـان تشـكيل گزينش را صـادر فرمودند
و در سـال  ،1375بـه جهـت هماهنگـي ميـان هسـته ها و بخش هـاي مختلف
در گزينـش كاركنـان دولـت ،قانـون گزينش به تاييد شـوراي نگهبان رسـيد و بر
ايـن اسـاس تمامـي امـور مربوط بـه جـذب ،تبديـل وضعيتهـا ،انتصابها و …
در تمامـي مراكـز دولتـي منـوط بـه اخذ نظـر گزينش مي باشـد و البتـه ذكر اين
نكتـه خالـي از لطـف نیسـت ،كه در اكثـر كشـورها و نظامها ،جهت دسـتيابي به
اهـداف از پيـش تعييـن شـده گزينـش با شـيوهها و مالكهـاي مورد نظرشـان
انجـام میشـود ،بنابرایـن امـر گزينش مختـص به ايران نیسـت.
دسـتورالعمل پيـش روي گزينـش جهـت اسـتخدام و يـا تغيير وضعيـت كاركنان
دولـت  7بنـد مـاده  2قانـون گزينـش (ضوابـط عمومي) اسـت ،كـه عبارتنـد از:
 -1اعتقـاد بـه ديـن مبيـن اسلام و يـا يكـي از اديان رسـمي مصـرح در قانون
اساسـي جمهـوري اسلامي ايـران -2 .التزام عملي بـه احكام اسلام -3 .اعتقاد
و التـزام بـه واليـت فقيـه ،نظـام جمهـوري اسلامي و قانـون اساسـي  -4عدم
اشـتهار بـه فسـاد اخالقـي و تجاهـر بـه فسـق -5 .عـدم سـابقه وابسـتگي
تشـكيالتي ،هـواداري از احـزاب ،سـازمان ها و گـروه هايي كـه غيرقانوني بودن
آن هـا از طـرف مقامـات صالحـه اعلام شـده و يـا مـي شـود مگر آن كـه توبه
ايشـان محـرز گـردد -6 .عـدم سـابقه محكوميت كيفـري موثر -7 .عـدم اعتياد
بـه مـواد مخدر .
مـوارد ذكـر شـده چارچوب قانـون عملي گزينش مي باشـد .تاييد و يـا عدم تاييد
افـراد نيـز نتيجـه فعاليـت بخش هـاي مختلـف از جملـه تحقيقات ،اسـتعالمات،
مصاحبـه و در نهايـت راي شـوراي هسـته كـه متشـكل از سـه نفر اعضا اسـت،
صـورت مـي پذيـرد و به هيچ عنوان عقايـد و نظرات فردي در آن دخيل نیسـت.
قابـل ذكـر اسـت در صـورت عـدم تاييـد فرد ايـن حق بـراي وي محفوظ اسـت
كـه خواسـتار تجديـد نظر در هسـته گزینش اسـتان شـود و در صورتـي كه راي
بـدوي ،مـورد تاييد باشـد ،امـكان تجديد نظـر دوم نيز براي او وجـود دارد و حتي
در مرتبـه باالتـر آن شـكايت به ديـوان عدالت اداري مي باشـد.
بـه نظـر اينجانـب ارتبـاط مسـتقيم گزينش بـا همـكاران شـاغل در مديريت ها
و حتـي االمـكان مراكـز خدمـات مي توانـد در پيش بـردن اهـداف گزينش موثر
باشـد و بـه يـاري حـق تعالي در آينـده اميد اسـت كه محقق شـود.

چشم انداز توسعه گردشگری روستایی
در ایران
مقدمـه :امـروزه گردشـگری و توریسـم بـا هـدف تفریح و گـذران اوقـات فراغت
یکـی از مهـم تریـن صنایـع در جهـان مـی باشـد .ایـن بخش بـا پتانسـیل باالی
ایجـاد اشـتغال نقـش مهمـی در اقتصـاد کشـور ایفـا می کند.
مبـادالت ارز خارجـی و مخارج سـفر بـرای خرید کاالها و دریافـت خدمات بومی و
منطقـه ای بخـش دیگـری از این اقتصاد را تشـکیل می دهد .صنعت گردشـگری
بـه عنـوان یکـی از حوزه هـای مهـم و برجسـته اقتصـادی روز بـه روز اهمیـت
بیشـتری پیـدا مـی کنـد و بنابراین اکثریت سیاسـت مـداران در این چشـم انداز به
دنبـال روش هایـی بـرای حل مسـائل اقتصادی می باشـند.
ایـران بـه عنـوان یکـی از کشـورهای در حـال توسـعه سـهم بزرگـی از صنعـت
گردشـگری را در اختیـار دارد .البتـه توسـعه بـدون وجـود چهارچـوب راهبـردی و
اسـتراتژی از پیـش تعییـن شـده بـرای تحقق اهـداف توسـعه ،غیر ممکـن خواهد
بود.
بـرای پیشـگیری از تاثیـرات منفـی ،عـدم وجـود برنامه هـای توسـعه گردشـگری
نظیـر تاثیـرات محیطـی مطلوب ،طراحی چهارچوب و برنامه توسـعه توریسـم الزم
اسـت .برنامـه ریـزی اسـتراتژیک فرآیندی اسـت که باعـث ایجاد تعـادل و اتصال
بیـن اهـداف مدیریتـی و فرصت هـای بازاریابـی در حـال تغییـر مـی شـود .بر این
اسـاس برنامـه ریـزی اسـتراتژیک صنعـت گردشـگری دارای نقاط ضعـف و قوت،
فرصـت هـا و تهدیدهایی اسـت که بایـد به طور مطلـوب مدیریت شـوند ،بنابراین
کشـورهای دارای برنامه ریـزی اسـتراتژیک جایگاه بهتری در بازار خواهند داشـت.
صنعـت گردشـگری روسـتایی ارتبـاط نزدیکـی بـا گرایـش گردشـگران بـرای
مشـاهده مناطـق بکـر روسـتایی دارد .سـایر محققـان گردشـگری طبیعی شـامل
پیـاده روی در پارک هـای طبیعـی ،محیـط آزاد و یـا اقامت در کلبه روسـتایی را به
عنـوان بخشـی از صنعت گردشـگری روسـتایی در نظر مـی گیرنـد .در مقاله ای با
عنـوان توسـعه گردشـگری از طریق مشـارکت روسـتایی بـه اهداف مهـم مدیران
توسـعه گردشـگری بـا مشـارکت روسـتاییان اشـاره شـده و بیـان می کنـد کـه در
ایـن فرآینـد سـطح پذیرش مـردم منطقـه در توسـعه گردشـگری روسـتایی نقش
برجسـته ای ایفـا می کنـد.
ایـران بـا تنـوع اقلیمـی و فرهنگـی دارای جاذبـه باالیی بـرای جذب گردشـگران
مـی باشـد و بـا داشـتن  31اسـتان و در هـر اسـتان  5-15منطقـه گردشـگری

رضیه امینی

کارشناس ترویج و آموزش زنان روستایی
مدیریت جهاد کشاورزی ارسنجان
روسـتایی توسـط سـازمان گردشـگری و صنایع دسـتی و میراث فرهنگی به دلیل
جاذبه هـای تاریخـی مدنظـر قـرار گرفته اسـت.
علـی رغـم جذابیت هـای طبیعـی روسـتایی در ایـران ایـن صنعت هنوز بـه عنوان
یـک پدیـده جدید محسـوب می شـود و تنهـا در سـال های اخیر مـورد توجه قرار
گرفتـه اسـت .بـا ایـن حـال مدیریـت توریسـم روسـتایی بـه روش هـای مختلف
قابـل اجـرا اسـت امـا ما نمـی توانیـم و نبایـد از تمام مناطـق برای توسـعه صنعت
گردشـگری روسـتایی اسـتفاده کنیم .توسـعه گردشـگری بدون برنامه ریزی باعث
نتایـج نامطلوبـی از جملـه تخریـب محیط بکر روسـتایی و تهدید میـراث فرهنگی،
آسـیب بـه هویـت اجتماعـی و فرهنگـی جمعیـت میزبـان و عـدم تحقـق اهـداف
فقرزدایـی می شـود .در صورتـی کـه شـرکت های گردشـگری توسـط موسسـات
غیـر بومـی مالکیت و مدیریت شـوند ،توسـعه نامتعادل گردشـگری روسـتایی و به
حاشـیه رانده شـدن بخـش کشـاورزی را به دنبـال دارد.
ایـران دارای جاذبه هـای طبیعـی و تاریخی متعدد اسـت که عدم وجود سیاسـت ها
و اسـتراتژی مطلـوب مدیریتـی باعـث تخریـب ایـن آثـار و حتی کاهش پتانسـیل
گردشـگری خواهد شد.
اگـر چـه برنامـه ریزی گردشـگری در ایران از سـال  1358آغاز شـده ،امـا به دلیل
اولویـت دادن بـه سـایر صنایـع و منابع مانند نفـت ،صنعت گردشـگری کمتر مورد
توجـه قرار گرفته اسـت.
عوامل محرک در توسعه گردشگری روستایی:

مناطـق روسـتایی بـه دلیل داشـتن آب و هوای پاک و غذاهای سـالم بیشـتر مورد
توجـه جهانگردان قـرار می گیرد.
از بیـن رفتـن موانـع سیاسـی و اقتصـادی بیـن الملـل ،توسـعه ارتباطـات و حمـل
و نقـل کـه باعـث تسـهیل سـفر بـه مناطـق روسـتایی می گـردد ،افزایـش تعـداد
جهانگـردان و مسـافرین مسـتقل ،افزایـش آگاهـی محیطـی و تمایـل بـه درک
ارتبـاط بیـن انسـان و محیـط ،افزایـش گرایـش بـه شـناخت میـراث تاریخـی و
فرهنگـی بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی ،از عوامل محرک در توسـعه گردشـگری
روسـتایی است.
تبلیغـات رسـانه ای کـه باعـث جـذب بیشـتر جهانگـردان بـه کشـورها و خصوصا
مناطق روسـتایی می شـده توسـعه شـرکت های خدمات مسـافرتی و جهانگردی و
افزایـش سـطح دانش آنان در ترویج امور گردشـگری ،مشـارکت فعال روسـتاییان
در اجـرای برنامه هـای گردشـگری ،مدیریـت و مالکیـت پروژه هـای گردشـگری
روسـتایی توسـط روسـتاییان از دیگر عوامل می باشـد.

مزایای توسعه گردشگری روستایی:

گردشـگری روسـتایی در بهبـود شـرایط اقتصـادی نه تنهـا از نظر مبـادالت ارزی
و پولـی بلکـه بـه لحـاظ ایجـاد و حفـظ مشـاغل جدید ،ایجـاد فرصت هـای جدید
شـغلی ،افزایـش فـروش صنایـع دسـتی و بومـی ،خلـق فرصـت بـرای کسـب
مهارت هـای حرفـه ای و مدیریتـی ،بهبـود مسـیرهای کسـب درآمـد کشـاورزی،
توسـعه بازارهـای مصـرف داخلـی و بسـیاری مـوارد نقـش موثـری دارد.
خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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گزارش تحلیلی خشکسالی
در سال زراعی 96-97

اسـتان فـارس از جملـه مناطقـی اسـت کـه در چنـد سـال اخیـر تحـت پدیـده
خشکسـالی قـرار گرفتـه ،عواملـی نظیـر وابسـته بـودن کشـاورزی بـه منابـع آب
زیرزمینـی ،محـدود بـودن نـزوالت جـوی و پراکنـش نامناسـب آن و بهـره وری
غیـر اصولـی از منابـع آبـی باعث بـه وجود آمـدن این پدیده شـده اسـت .بنابراین
صرفه جویـی ،مصـرف بهینـه و افزایـش کارایـی مصـرف آب ضـروری اسـت.
بـه ایـن منظـور آمـوزش بهره بـرداران ،تحویـل حجمـی آب ،توسـعه و اجـرای
طرح هـای تجهیـز و یکپارچـه سـازی اراضـی ،آبیاری نویـن ،تغییر الگوی کشـت،
محـدود نمـودن سـطوح زیـر کشـت محصـوالت نیاز آبـی بـاال ،کاهـش تبخیر و
تعـرق در محیـط ،کاهـش سـطح زیر کشـت ،اتخـاذ سیاسـت های تشـویقی برای
صرفه جویـی در مصـرف آب و  ...را می تـوان پیشـنهاد کـرد.
شهرسـتان المـرد بـه همـراه چهـار شهرسـتان الر ،مهر ،خنـج و گـراش در اقلیم
ً
کاملا متفـاوت بـا سـایر مناطق اسـتان
گـرم و خشـک اسـتان فـارس و اقلیمـی
ً
فـارس قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن اقلیـم ،اقلیـم کاملا متفاوت بـا سـایر مناطق
اسـتان فـارس قـرار گرفته اسـت ،بنابراین سـال های کم بـارش اثـرات منفی زیاد
و جبـران ناپذیـری بـر محصـوالت زراعـی و باغـی دارد .در سـال زراعـی جـاری
میـزان بارندگـی  171میلی متر و با پراکنش نامناسـب بوده اسـت .کشـاورزی این
شهرسـتان بـه دلیـل گرمـی هـوا در شـش ماه از سـال یک سیسـتم تک کشـتی
صرفـ ًا شـتوی در ایـن شهرسـتان وجـود دارد .بنابرایـن محصـوالت شـتوی نقش
حیاتـی بـرای زارعین این شهرسـتان داشـته و در صورت بروز خسـارت کشـاورزان
از نظـر معیشـتی بـا مشـکل مواجـه خواهنـد شـد .طبـق گـزارش اداره منابـع آب
شهرسـتان ،افـت آب در چاه هـای کشـاورزی شهرسـتان در سـال زراعی گذشـته
هـم بـه دلیـل کاهـش نـزوالت آسـمانی همچنـان ادامـه دارد ولـی از سـال های
قبـل کمتر اسـت.

محمد صادق فانی
مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان المرد

حسین سورغالی
اداره بهبود تولیدات گیاهی
شهرستان المرد

چـرا کـه آبیـاری اول بـا توجـه تهیـه بسـتر انجام شـده ،دمـای بـاال و روش های
آبیـاری سـنتی زمـان زیـادی را از کشـاورز می گیـرد .در اثـر بارندگی هـای آذرماه
 80درصـد از مـزارع خاک آب شـد ،که پس از آن تا  6اسـفندماه بارندگی نداشـتیم
و ایـن تاخیـر  2ماهـه بـارش اثرات سـوئی بر مزارع شـتوی شهرسـتان داشـت .از
عوامـل مؤثـر بـر کاهش عملکـرد ،کاهش تعـداد بوتـه در مترمربع ،تعداد سـنبلچه
در خوشـه و وزن هـزار دانـه اسـت ،بـا توجـه به ایـن که تاخیـر در بارندگـی باعث
آبیـاری مـزارع با آب شـور در منطقه شـور شـده در نتیجـه کاهش وزن هـزار دانه
را بـه دنبـال دارد .در خصـوص شـوری خـاک الزم بـه یـادآوری سـت کـه اکثـر
قریـب بـه اتفـاق آب هـای شهرسـتان دارای  ECبـاال می باشـد کـه بعـد از چنـد
دور آبیـاری تجمـع نمـک در سـطح خـاک حاصـل می شـود کـه در صـورت عدم
بارندگـی مؤثـر و یـا بارندگی هـای کمتـر از  10میلـی متـر غلظـت ایـن امالح به
دلیـل غلظـت بـاالی نمـک و تجمیع املاح در منطقه ریز و سـفر ریشـه باعث از
بیـن رفتـن بوتـه ها می شـود.
تأثیرات منفی بارش در سال زراعی جاری:
براسـاس اطالعـات اخـذ شـده از اداره منابع آب ،شهرسـتان کلیـه چاه های منطقه در صـورت عـدم تأمیـن رطوبـت خـاک بـرای گیـاه در اواخـر فصـل ،تجمـع مواد
از نـوع سـطحی و بـا متوسـط عمـق  40- 55متـر اسـت کـه بـه دلیـل همیـن غذایـی در دانـه بـه خوبـی صورت نگرفتـه ،دانه چروکیـده شـده و از وزن هزاردانه
براساس اطالعات اخذ شده از اداره منابع آب ،شهرستان کلیه چاه های منطقه از نوع سطحی و با
بارشمتوسطمعقولـی برخـوردار نمی شـود.
سـطحی بـودن منابـع آب در سـنوات کم بـاران بسـیار تأثیرپذیـر از میـزان
ثیرپذیر ازمیانگیـن بارندگـی  10سـاله شهرسـتان  192/2میلیمتـر اسـت کـه بـا توجـه بـه
باران بسیار تأ
سنوات کم
 158آب
بودن منابع
دلیل همین
است ،که به
خواهـد40-
عمق55
بسـیاری از
بارندگـی
میلیدرمتـر
سطحینـزول
جـاری بـا
زراعـی
بـود.مترسـال
کشاورزیبحران چندین سـاله خشکسـالی هر سـاله از مقدار آن کاسـته می شـود .مقایسـه
خشـکی
تنـش
بارندگیتحـت
میلیمترکشـت
158اولیـه
سـطوح
زراعی شـده
کـم آب
میزانهـای
چاه
چاه های
بسیاری از
جاری وبا نزول
کشـاورزیسال
بارش خواهد بود.
قـرار گرفته انـد بـه طوری کـه در مراحل بعـدی زارعیـن موفق به آبیاری مناسـب بارندگی دوسـاله شهرسـتان و همچنین سـال های قبل نشـان میدهـد بارندگی ها
کم آب شده و سطوح اولیه کشت تحت تنش خشکی قرار گرفته اند به طوری که در مراحل بعدی زارعین
در ابتـدای فصـل عمدتـ ًا آذرمـاه و بهمـن و اسـفند رخ می دهـد و تاخیـر بارندگی
و مؤثـر مـزارع خـود نشـده اند.
موفق به آبیاری مناسب و مؤثر مزارع خود نشده اند.
در مرحله داشـت وجـود دارد.
میزان بارندگی سال زراعی 96-97

تأثیرات خشکسالی در مراحل مختلف رشدی:

تاریخ کاشـت مناسـب منطقه براسـاس اعالم مراکـز تحقیقات کشـاورزی  15آبان
90
82.7
80
تـا  15آذر بـوده وکشـت شهرسـتان در ایـن دوره زمانـی انجـام می شـود .آبیاری
70
مناسـب در مراحـل اولیـه باعـث به وجود آمدن سـطح سـبز مناسـب شـده ،که در
60
50
ایـن شهرسـتان به دلیل شـوری منابـع آب و خـاک در صورت عدم بـارش در اول
میزان بارش
34.2
40
27.6
فصـل مزارع از سـطح سـبز مطلوبی برخـوردار نخواهند بود .در مراحـل پنجه زنی،
30
20
14
سـاقه و خوشـه دهـی کـه اوج نیاز آبی گیاه اسـت متأسـفانه در شهرسـتان شـاهد
10
0
هیـچ گونـه بارشـی نبودیـم و مزارع با تنش شـدید خشـکی مواجه شـدند ،به دلیل
1396/9/2
1396/9/25
12396/12/6
1396/12/9
گـرم و خشـک بـودن منطقـه ،عدم وجود سـرما و یخبنـدان از آغاز کشـت مراحل
خوشبختانه دو بارندگی در آذر ماه تاثیر بسیار زیادی در خاکاب مزارع داشته ،چرا که آبیاری اول بارشـدی در گیـاه ادامـه داشـته و هیچ گونه توقف رشـدی وجود نـدارد .بنابراین اوج
گیرد .درنیـاز آبـی گیـاه از اواسـط آذرمـاه تـا اواخـر بهمن ماه اسـت کـه متأسـفانه در چند
داشـته،
خـاکابازمزارع
زیـادی
تاثیـر
آذرمـاه
بارندگـی در
خوشـبختانه
کشاورز می
زماندرزیادی را
بسـیار سنتی
های آبیاری
وروش
دمای باال
بستردوانجام شده ،
توجه تهیه
اثر بارندگی های آذر ماه  80درصد از مزارع خاکاب شد ،که پس از آن تا  6اسفندماه بارندگی نداشتیم و

74

فارسداشت .از عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد،
شهرستان
کشاورزیشتوی
سوئی بر مزارع
داخلیبارش
خبرنامه 2ماهه
این تاخیر
استان
اثراتجهاد
سازمان

شماره
1397در خوشه و وزن هزاردانه است ،با توجه به اینکه تاخیر در
مردادمـــــاه سنبلچه
41وته -در مترمربع  ،تعداد
تعداد ب
کاهش
بارندگی باعث آبیاری مزارع با آب شور در منطقه شور شده ،در نتیجه کاهش وزن هزار دانه را به دنبال
دارد .درخصوص شوری خاک الزم به یادآوری ست که اکثر قریب به اتفاق آب های شهرستان دارای EC

سـال اخیـر در ایـن دوره زمانـی هیـچ گونه بارشـی انجام نشـده اسـت .در مراحل روش های آبیاری

پایانـی یعنـی زمـان ظهـور خوشـه و ورود بـه مراحـل شـیری و خمیـری دانـه به
دلیـل خشـکی هـوا و رطوبت پاییـن ،دمای باال ،میـزان تبخیر و تعـرق از محیط و
گیـاه زیـاد مـی باشـد که همین امـر نیز باعـث کاهش وزن هزار دانه شـده اسـت.

راهکارهای اجرایی کاهش خسارت خشکسالی

خسارت
مصـرف اجرایی
راهکارهای
خشکسالیکارایـی مصـرف آب از ضروریـات دوره بحـران
وافزایـش
کاهشآب
بهینـه
خسـاراتدخلجبران
بحرانمنجر به
دورهآب
ضروریاتمنابع
بی ازرویـه در
دخـل و
خشکسـالیآببـوده،
وتصرف
خشکسالی بوده،
تصـرف آب
کارایی مصرف
وافزایش
مصرف بهینه
ناپذیـر در ایـن ذخائـر خواهد شـد که برای کاهش خسـارات ناشـی از خشکسـالی
بی رویه در منابع آب منجر به خسارات جبران ناپذیر در این ذخائر خواهد شد که برای کاهش خسارات
راهکارهایـی بـه شـرح ذیـل ارائه می شـود.

ناشی از خشکسالی راهکارهایی به شرح ذیل ارائه می شود.

آبیاری نوین

آبیاری
نوینسـال اخیـر جهـت افزایـش راندمـان آبیـاری از طـرف دولـت تسـهیالت
چنـد
در
با
ها
طـرح
ایـن
اجـرای
گرفتـه،
قـرار
کشـاورزان
اختیـار
در
بالعـوض
درصـد
85
در چند سال اخیر جهت افزایش راندمان آبیاری از طرف دولت تسهیالت  85درصد بالعوض در اختیار
اسـتقبال بسـیار خـوب کشـاورزان روبـرو شـد و تاکنـون  2هـزار و  322هکتـار از
کشاورزان قرارگرفته ،اجرای این طرح ها با استقبال بسیار خوب کشاورزان روبرو شد و تاکنون  2هزار و
اراضـی آبـی شهرسـتان مجهـز بـه آبیـاری نویـن شـده ،در سـال گذشـته اجـرای
آبیاریبـانوین
میاجرای
گذشته
رشـد سال
درصـدشده ،در
آبیاری نوین
سـطحمجهز به
شهرستان
نویـناراضی
هکتار از
322
دهـد کـه
نشـان
تعهـد 350
نسـبتآبیبـه
آبیـاری
صحیح
اجرایحفظ آب
به اهمیت
صحیح با توجه
می دهد که
رشد نشان
درصد
اهمیت350
سطح تعهد
نسبت
ومدیریتیکی
آبیـاری نوین
آبیـاری،
مدیریـت
آب و
حفـظ
توجـهبهبـه
اسـت.
گرفتـه
یکیدراز نظـر
سـازمانی
هـای
اولویت
از
گرفته شده است.
شـدهدر نظر
سازمانی
اولویت های
آبیاری نوین
اجرای
آبیاری،

آبیاری نوین به هکتار
1600

1411

1400
1200
1000
800

691

600
400
200

0

437

400
147
96-97

100
95-96
اجرا شده

94-95

327
80
93-94

تعهد

بـازده آبیـاری در روش هـای سـنتی آبیاری از جمله غرقابی و نشـتی که در بیشـتر
مـزارع محصـوالت زراعـی شهرسـتان انجـام می شـود در خوشـبینانه ترین حالت
از  30درصـد بیشـتر نخواهـد بـود .خوشـبختانه بـا حمایت هـای انجـام گرفتـه از
جانـب دولـت و اجـرای آبیـاری تحت فشـار مزارعی بـه صورت نـواری -قطره ای
آبیـاری می شـود ،دارای بازدهـی باالی  80درصـد بوده که در حال افزایش اسـت.
ضمـن ایـن کـه در بیش از  2هـزار هکتار از مزارع سـبزی و صیفی کـه در فصول
مختلـف سـال در شهرسـتان کشـت می شـود ،بـه صـورت صـد در صـد از آبیاری
تیـپ اسـتفاده مـی شـود .جهـت افزایش سـطوح آبیـاری قطـره ای نیاز اسـت که
دولـت همچنـان حمایـت خـود را در تامین نوارتیپ کشـاورزان داشـته باشـد .چون
در  15هکتـار کشـت گنـدم یـا کلزا سـاالنه مبلغی بالغ بـر  210میلیـون ریال فقط
هزینـه خریـد نوار تیپ اسـت.
آبیـاری قطـره ای در مـزارع کلـزا در چنـد سـال اخیر در سـال زراعـی  94-95کل
سـطح کلـزا  135هکتـار بـوده کـه در  35هکتار آن آبیـاری قطره ای اجرا شـد ،در
سـال  95-96در  112هکتـار از  316هکتـار مـزارع کلزا آبیاری قطره ای اجرا شـد
و در سـال  96-97از  938هکتـار کلـزا 460 ،هکتـار بـا آبیـاری قطـره ای آبیـاری
شد .

برآورد خسارت:

 50هکتـار از  4300هکتـار گندم کشـت شـده در سـال  ،93-94در سـال ،94-95
 282هکتـار از  3400هکتـار گنـدم کشـت شـده ،در سـال  451 ،95-94هکتـار از
 3100هکتـار گنـدم کشـت شـده و در سـال  195 ،97-96هکتـار از  2900هکتار
گنـدم کشـت توسـط آبیاری قطـره ای آبیاری شـد.
در سـال زراعـی جـاری  3محصـول گنـدم آبی،جو آبـی و کلزا به عنـوان محصول
شـتوی تحـت تاثیر خشکسـالی قرار گرفته اسـت کـه اطالعات مربوطه بر اسـاس
جـدول ذیل می باشـد:
الف :بخش ها و روستاهای مواجه با خشکسالی
(به تفکیک شدت خشکسالی)

ساخت
مصنوعی،
هایازتغذیه
هـایاحداث
از جمله
انجـام آب
طرحآبهای تامین
آب انجام
طرحتامین
طرح های
اجرای
احـداث
جملـه
طرحآب
تامیـن
طرح
تامیـن
هـای
اجـرای

هـای
آب ،طرح
قنات وها،حفـظ
نگهـداری
پخشبندهـای
سـاخت
مصنوعـی،
تغذیـه
بندهایهـای
طرح
مرمت
وهمچنین
چشمه ها
سیالب،الیروبی
طرح های
وحفظ آب،
نگهداری

پخـش سـیالب ،الیروبـی قنات هـا ،چشـمه ها و همچنیـن مرمـت و احـداث
کانال هـای انتقـال آب در سـال های قبـل بـه وفـور در شهرسـتان انجـام شـد که
های بوجود آمده در تخصیص اعتبارات این طرح ها به ندرت انجام می شود.هرچند نگهداری
دهستان
والیروبی دهستان حومه و دهستان مرکزی دهستان
متاسـفانه بـا محدودیت هـای بـه وجـود آمـده در تخصیـص اعتبـارات ایـن طـرح
دهستان خیرگو
عالمرودشت
کال
اشکنان
ترمان
هـا بـه نـدرت انجـام می شـود .هـر چنـد نگهـداری و الیروبـی طرح هـای تغذیه
مصنوعـی کـه دیگـر نفـوذ ناپذیر شـده اند خود نیـاز به اعتبـارات جداگانه داشـت،
ب :آثار و تبعات خشکسالی بر نوع و میزان تولیدات دامی و آبزیان
طرح های کارشناسـی شـده و نقشـه برداری شـده کـه هر کدام ظرفیـت نگهداری
هـزاران متـر مکعـب آب را در خـود دارنـد چندیـن سـال اسـت کـه در صـف اخذ
تعداد بهره بردار متآثر
میزان افت (تن)
نوع محصول
اعتبـار تخصیـص و در گوشـه بایگانـی خـاک می خورنـد.
90
بزو گوسفند داشتی
1200
روش کاشت
1

واحداث کانال های انتقال آب در سال های قبل به وفور در شهرستان انجام شد که متاسفانه با محدودیت

کاشـت سـنتی و خاک ورزی هـای سـنگین یکـی از عوامـل مهم کاهـش بازدهی
آب آبیـاری در محصـوالت زراعـی بـوده ،کـه بـا وارد شـدن دسـتگاه های بذرکار
کـف کار ،در مناطـق شـور دگرگونـی خاصـی در کاهـش هزینه هـا و افزایـش
راندمـان آبیـاری در مـزارع رخ داد .در حـال حاضر صـد در صد مـزارع کلزا و بیش
از  85درصـد مـزارع گنـدم توسـط ایـن دسـتگاه ها و یا بذرکارهای مشـابه کشـت
مـی شـود .در ایـن روش ،بـذر در چنـد ردیف در کف فاروها کشـت شـده ،بنابراین
دیگـر نیـاز نیسـت که آبیـاری تا باالتریـن قسـمت فاروها انجام شـود .با اسـتفاده
از ایـن روش آبیـاری علاوه بـر افزایـش راندمان آبیـاری زمان هـر دور آبیاری نیز
کاهـش مـی یابد .در صورت تسـطیح بـودن اراضی ایـن روش با عریض تر شـدن
جـوی هـا حتی تـا  3متر ،روش آبیـاری نواری را بـه وجود می آورد کـه در مناطق
معتدل اسـتان متداول اسـت.

2

4

3

سطح زیر کشت (هکتار)

5

پیش بینی میزان
کاهش تولید (تن)

نوع
محصول

کل

مواجه با افت
تولید

غیر قابل
برداشت

گندم

3000

1500

100

1500

کلزا

938

400

38

300

جو

450

200

50

235

باغی (خرما)

670

134

85

516

جمع

5058

2234

273

2551
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بـرون سپاري
بـرون سـپاری عبـارت اسـت از عمـل انتقـال بعضـي از فعاليـت هـاي داخلي يك
سـازمان و واگـذاري حـق تصميـم گيـري بـه عرضـه كننده بيـرون از سـازمان بر
اسـاس قـرارداد .در حقيقـت و در عمـل در برون سـپاري نه تنها فعاليـت ها منتقل
مـي شـوند ،بلكـه عوامـل توليـد و حـق تصميم گيـري نيـز در اغلب مـوارد واگذار
مي گـردد .
مسئوليت براي تصميم گيري بر روي اجزاء اصلي فعاليت هاي منتقل شده

غالمعلی مقصود بیگی

مشاور رئیس سازمان در پیاده سازی
مدل تعالی سازمانی

داليل عمده برونسپاري

 -1افزايش اثربخشي از طريق تمركز روي آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترين است.
 -2به دست آوردن تخصص ها ،مهارت ها و تكنولوژي هايي كه قب ً
ال قابل دستيابي نبوده است.
 -3به دست آوردن ايده هاي جديد و نوآور
 -4كاهش سرمايه گذاري روي دارائي ها و استفاده بهتر براي ساير اهداف
 -5به دست آوردن سهم بازار و فرصت هاي كسب و كار از طريق شبكه ارائه دهندگان
 -6تغيير هزينه هاي ثابت به هزينه هاي متغير

					
سطح فرایندی در برونسپاري
سئواالت اساسي در برون سپاري :
برونسپاري؟ (?)Why

 -1چرا
ً
آيا سازمان شما اساسا بايد استراتژي برونسپاري را انتخاب كند يا نه؟
منافع و ريسك هاي آن چيست ؟
 -2كدام فعاليت ها ؟ (?)What
سازمان شما چه فعاليتهايي را بايد برونسپاري نمايد؟
 -3به چه كسي؟ (?)Whom
سازمان شما فعاليتهاي انتخاب شده براي برون سپاري را بايد به چه ارائه دهندگان خدمتي واگذار نمايد؟
 -4چگونه؟ (?)How
سازمان شما پس از برونسپاري فعاليتها چگونه بايد اداره شود ؟
فرآیند برون سپاري استراتژيك :

انتخاب فعاليت ها براي برون سپاري

 01تعيين كليدي بودن فعاليت
 02بررسي وجوه قانوني
 03مالحظات بازار
 04آناليز هزينه و عملكرد
 05بررسي قابليت مديريت بر ارائه دهنده خدمت
 06بررسي قابليت مديريت بر فرآيندهاي جديد
 07ارزيابي ريسك
 08اتخاذ تصميم

•
•
•
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انتخاب فعاليت ها براي برون سپاري

 01تعيين كليدی بودن فعاليت
 02بررسي وجوه قانوني
 03مالحظات بازار

معرفی گیاه دارویی
گــاوزبـان

حشمت اله صادقی
کارشناس ارشد گیاهان دارویی و رئیس
کمیته گیاهان دارویی سازمان جهاد
کشاورزی فارس

مـی بایسـت کودهـای شـیمیایی مـورد نیـاز گیـاه بـه خاک اضافه شـده و سـپس
شـخم متوسـطی زده شـود .اوایل بهار باید کلوخه ها را به وسـیله دیسـک شکسته
و زمیـن را تسـطیح نمـوده و بسـتر خـاک را بـرای کاشـت گاوزبان آمـاده کرد.

برداشت

عمـل گل چینـی معمـوال در خردادمـاه و بـه صـورت سـنتی و بـا دسـت انجـام
می شـود .گل هـای چیـده شـده را روی پارچـه پهـن مـی کننـد و بـرای آن کـه
آفتـاب نخـورد پارچـه دیگـری روی آن مـی اندازنـد .البتـه بهتر اسـت کـه گل ها
را در سـایه خشـک کننـد چـون محصـول مرغـوب تری خواهـد داشـت بهم زدن
گل هـا حیـن خشـک شـدن ضـروری اسـت .گل مرغـوب گلی اسـت کـه دمگل
سـفید و گلبرگ هـای بنفـش داشـته باشـد.
میزان عملکرد گیاه  250تا  300کیلوگرم گل خشک در هکتار است.

خواص دارویی
گاوزبان

نام علمی  - Borago officinalis :خانواده :

نیازهای اکولوژیکی

Boraginaceae

گاوزبـان گیاهـی اسـت کـه در طـول دوره رویـش بـه هـوای گـرم ،نور فـراوان و
آب کافـی نیـاز دارد .اگرچـه بذرهـای ایـن گیـاه در  8تـا  10درجـه سـانتی گراد
جوانـه مـی زننـد ولـی دمـای مطلـوب بـرای رویـش بذرهـای گاوزبـان  15تا 17
درجـه سـانتی گراد اسـت .کشـت ایـن گیـاه در اماکن سـایه نه تنها سـبب کاهش
شـدید محصـول دانـه مـی شـود بلکـه در کاهـش کیفیـت آن هـا نیز موثر اسـت.
ایـن گیـاه در طـول رویـش بـه مقادیـر مناسـبی نـور نیـاز دارد بـه طـوری که در
طـول ماه هـای تیـر و مـرداد بـه حداقـل  8تـا  10سـاعت نـور در روز نیازمنـد
اسـت .گاوزبان به سـرما حسـاس اسـت به طـوری کـه در  -2تا  -3درجه سـانتی
گـراد گیاهـان دچار سـرمازدگی شـده و خشـک می شـوند .اگرچـه گاوزبـان را در
هـر خاکـی می تـوان کشـت کـرد ولـی خاک هـای با بافـت متوسـط که قـادر به
حفـظ رطوبـت می باشـند ،خاک هـای مناسـبی برای کشـت این گیاه اسـت و pH
مناسـب بـرای گاوزبـان  4/5تا  8/3اسـت.
کاشت

کاشـت و تکثیـر گاوزبـان توسـط بذر و بـه صورت مسـتقیم در زمین اصلـی انجام
می شـود .مقـدار بـذر مـورد نیـاز بسـتگی بـه روش کاشـت دارد .چنانچـه فاصلـه
ردیف هـا  70سـانتی متر در نظـر گرفته شـود مقدار بـذر مورد نیاز  5تـا  6کیلوگرم
در هکتـار و چنانچـه فاصلـه ردیف هـا  80تـا  100سـانتی متـر و یـا کشـت دوقلو
در نظـر گرفتـه شـود بـه  3/5تـا  4کیلوگـرم در هکتـار بذر بـا کیفیت مناسـب نیاز
اسـت .عمـق کاشـت بذر  2تا  3سـانتی متر مناسـب اسـت.
فصـل پاییـز هنـگام آماده سـازی زمیـن بایـد  70تـا  80کیلوگـرم در هکتـار ازت،
 60تـا  70کیلوگـرم در هکتار اکسـید فسـفر و  65تا  70کیلوگرم در هکتار اکسـید
پتـاس به خـاک اضافـه کرد.

دارای اثـر معـرق ،افزایـش دهنـده فشـار خـون و آرام بخـش اسـت .بـرای از بین
بـردن ناراحتی هـای تنفسـی و سـرفه اسـتفاده مـی شـود .همچنیـن بـرای از بین
بـردن التهابـات کلیـه ،مثانـه و همچنین تقویـت اعصـاب کاربـرد دارد .گاوزبان به
علـت داشـتن مـاده آلکالوئیـدی بـرای زنـان بـاردار و کودکان مضر اسـت.
برآورد هزینه و درآمد کاشت تا برداشت یک هکتارگاوزبان در سال (97ریال)

نوع عملیات

مقدار/تعداد

واحد

قیمت واحد

دفعه

700000

شخم با ماشین آالت

1

کود دامﯽ پوسیده با هزینه حمل

10

تن

5

کیلوگرم

1

دیسک

1

کودپاشﯽ(دستﯽ)
بذر

کود فسفاته

1000000

دفعه

نفر/روز

7000000

35000000

10000

800000

500000

70

کود شیمیایﯽ پتاس

70

کیلوگرم

10000

هزیته تهیه نشا همراه با هزینه حمل

0

مراقبت و نگهداري

10

5000

هزینه آبیاري

3

هزینه کاشت

50

جمع آوري دستﯽ محصول

0.4

بارگیري و حمل محصول

هزینه هاي پیش بینﯽ نشده ( 5درصد)

کیلوگرم

مترمکعب

4000

نفر/روز

500000

نفر/روز

500000

0

اصله

500000

نفر/روز
تن

1000000

169365000

جمه هزینه تولید

700000

7000000

کیلو گرم

کود شیمیایﯽ ازته

1000000

70000000

10000

80

هزینه کل

500000

700000
700000

20000000
0

1500000
5000000

25000000
400000

161300000
8065000

400

عملکرد(کیلوگرم)

قیمت یک کیلو گرم

1900000

درآمد خالﺺ ساالنه

590635000

760000000

درامد ناخالﺺ

مراقبت و نگهداری

افـزودن ازت در طـول رویـش گیـاه گاوزبـان بایـد بـا دقت انجـام گیرد .زیـرا ازت
زیـاد سـبب کاهـش عملکـرد محصـول می شـود .پـس از برداشـت کشـت قبلی،

مزرعه گاوزبان قبل از گلدهی

مزرعه گاوزبان زمان برداشت گل
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بررسی اثر شرایط اکولوژیکی بر میزان
ترکیبات تشکیل دهنده اسانس دو گونه
از گیاهان دارویی در منطقه الرستان

سیده گلنار سیف
کارشناس اداره آموزش بهره برداران
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

( Salvia mirzayaniiو )Haplophyllum canaliculatum

آذیـن ،خوشـه گـرزن کوچک ،متراکـم ،در انتهای سـاقه های منفرد ،بـدون کرک یا
در زمـان رسـیدن میـوه اندکـی کرکـدار ،با غده هـای تخت فراوان اسـت.

مقدمه
گياهـان بـه عنـوان اوليـن حلقه زنجيـره اكولـوژي نقش مهمـي را در زندگي بشـر
ايفـا مـي كننـد .هـر يـك از گونه هاي گياهي شـرايط خاصـي را جهت رشـد و نمو
طلـب مـي نماينـد و مجموع اين شـرايط اسـت كـه ارتباط گيـاه ومحيـط را توجيه مواد و روش ها
مـي نمايـد .اگرچه رشـد و نمو ،كميـت و كيفيت مـواد موثره گياهان دارويي اساسـ ًا بـه منظـور نمونـه برداری از گیـاه مورتلـخ در هنگام گلدهـی در اواخر اسـفند ماه و
بـا هدايـت فرآيندهـاي ژنتيكـي صـورت می گیـرد ولـي عوامـل محيطـي محـل گیـاه سـداب ترکـه ای در اواخـر اردیبهشـت ماه با توجه بـه حضـور و فراوانی گونه
رويـش نیـز سـبب بـروز تغييراتـي در رشـد گياهـان دارويـي و همچنيـن كميـت و در شهرسـتان الرسـتان 4 ،منطقـه صحـرای نیمـه ( ،)Aدهکویـه ( ،)Bکـوه پـردی
( )Cو درزوسـایبان ( ،)Dبـا طـول و عـرض جغرافیایی ،ارتفاع از سـطح دریا ،رطوبت
كيفيـت مـواد موثـره آنها مـي گردد.
شهرسـتان الرسـتان واقع در جنوب غربی اسـتان فارس و در ناحیه گرم و خشـک نسـبی ،تبخیـر ،بارندگـی ،حداقل و حداکثر دمـای متفاوت انتخاب شـدند(جدول .)1
قـرار گرفتـه اسـت .و از لحـاظ اکولوژیکـی مـی توانـد یکـی از منابع مهم به شـمار در هـر طبقـه ارتفاعـی از سـه نقطـه بـه طـور تصادفـی از پایه هـای گیاهـی مورد
نظـر سـر شـاخه و برگ گیـاه همچنین خـاک پای بوته تـا عمق  30سـانتی-متری
آیـد .بـه طـوری که گونه هـای متعـددی از گیاهان دارویـی در آن رویـش دارند.
گیـاه مورتلـخ ( )Salvia mirzayaniiاز خانـواده نعناعیـان ( ،)Labiataeگياهي پايا ،جمع آوری شـد .شناسـایی گیاهان مذکور در هرباریوم دانشـگاه آزاد اسلامی واحد
اسـت دارای سـاقه متعدد ،بسـيار منشـعب و جهـرم انجـام شـد و پـس از خشـك كـردن گياهان مذكـور در سـايه با اسـتفاده از
نتایج
بوته ای ،به ارتفاع  20 -40سـانتی متر
پرشـاخه در انتهـا اغلـب پانيكولي متراكم و برگدار ،پوشـيده ازكرك هـا و غده هاي روش تقطيـر بـا آب و دسـتگاه كلونجـر بـه مـدت  3سـاعت عمـل اسـانس گيري
مشخصات رويشگاههاي مورد بررسي در جدول  1و.بازده اسانس گياهان جمعآوري شده از مناطق مختلف
متراكـم ،مـي باشـد.داراي بـرگ هاي فراوان ،متقابل يا دسـته ای در سـطح پشـتي انجـام شـد .به منظور آناليز تركيبات اسـانس از دسـتگاه كروماتوگـراف گازي ()GC
الرستان كه بر اساس وزن خشك محاسبه گرديده است در جدول شماره  2آورده شده است.
نتایجدر رو پوشـيده از كـرك هـاي پشـم ماننـد و كروماتوگـراف گازي – طيـف سـنجي جرمي ( )GC - MSاسـتفاده شـد.
پوشـيده از كـرك هـاي پشـمي سـفيد،
جهت بررسي تأثير رويشگاه بر كميت اسانس دو گياه دارويي مذكور از آزمون چند دامنه اي دانكن استفاده شد.
گل)آبي مايل به سـفيد يا آبـي متمايل نتایج
اسـت.
متراكـم و سـبز مايـل بـه خاكسـتري
(نمودار  1و 2
مشخصات رويشگاههاي مورد بررسي در جدول  1و.بازده اسانس گياهان جمعآوري شده از مناطق مختلف
مـورد بررسـي در جـدول  1و.بـازده اسـانس گياهـان
مشـخصات رويشـگاه هاي
بـه بنفش می باشـد.
الرستان كه بر اساس وزن خشك محاسبه گرديده است در جدول شماره  2آورده شده است.
شد .بر اسـاس وزن خشـك محاسـبه
الرسـتان كه
مختلف
مناطـق
از
شـده
آوری
جمـع
)
Rutaceae
(
خانـواده
از
)
Haplophyllum
canaliculatum
(
ای
گیـاه سـداب ترکـه
جهت بررسي تأثير رويشگاه بر كميت اسانس دو گياه دارويي مذكور از آزمون چند دامنه اي دانكن استفاده
متعـدد به ارتفاع  30تا  150سـانتیمتر ،گرديـده اسـت در جـدول شـماره  2آورده شـده اسـت.
گیاهـی بوتـه ای با بن چوبه ای و سـاقه
های و )2
(نمودار 1
تأثيـرشهرستان
گیاهان در
جمع آوری
جدول .1اطالعات اقلیمی مربوط به چهار نقطه محل
الرستانكميت اسـانس دو گیـاه دارویی مذکـور از آزمون
رويشـگاه بر
بررسـي
جهـت
بـا غده هـای خیلـی زیـاد و کمـی برجسـته اسـت .برگ ها سـاده ،شـبیه بـرگ بید،
اسـتفاده شـد( .نمـودار  1و )2
متوسطدامنه ای
گلاز چنـد
بـه رنـگ سـبز کاهویـی تا سـبز مایل بـه زرد ،بـا غده های منقـوط تیـره رنگ،
دانکن میانگین
مجموع
ارتفاع
حداکثر

منطقه

بارندگی
تبخیر
رطوبت
سطح
عرض
طول
مطلق
جمع آوریسالیانه
نسبی
جغرافیایی()E
جغرافیایی(
سالیانه الرستان
گیاهان در شهرستان
دریا نقطه محل
مربوط به چهار
 .)1Nاطالعات اقلیمی
جدول
°
دما ( )C
()mm
()mm
()%
()M
میانگین
مجموع
متوسط
ارتفاع از
حداکثر
°
27
̍33
عرض
بارندگی
تبخیر
رطوبت
سطح
طول
47/8
203/0
3321.5
42
1115
54°23
'''01.94
مطلق
'34.30
سالیانه
سالیانه
نسبی
دریا
جغرافیایی()E
جغرافیایی()N
دما ()C°
)211
mm
()mm
()M
()%
45/0
(/2
3248.5
47
1315
''54° 25'39.18
''27°56'09.17

مطلق

دما(°

)C

منطقه B
A

حداقل
- 4 /8
مطلق

دما()C°
-7/0

AC
BD
C
D

' ̍33
27°27
28'° 09.32
'34.30

°
54
54°16
23''44.27
''''01.94

2100
1115

50
42

3102
3321.5

223
203//00

35//80
47

--12
4//80

''27°°53̍ 29.06
''27 56'09.17

''55°° 33'09.45
''54 25'39.18

987
1315

37
47

4015
3248.5

185/0
211/2

50/0
45/0

-2/0
-7/0

'27°28' 09.32

''54° 16'44.27

2100

50

3102

223/0

35/0

-12/0

''27°53̍ 29.06

''55° 33'09.45

987

37

4015

185/0

50/0

-2/0

محل جمع
آوری

78

حداقل

وزن اسانس گیاه
مورتلخ

0/51c

جدول -2مقایسه عملکرد اسانس
بازده اسانس گیاه
مورتلخ

وزن اسانس گیاه سداب

بازده اسانس گیاه سداب

1/09 c

0/73 a

ترکهای

0/78b
مقایسه عملکرد اسانس 1/19 c
جدول 1/23c-2
گیاه سداب
اسانس
وزن
گیاه
اسانس
1/69 b
1/33
بازده a

ترکهای

A
0/59 c
0/68c
B
گیاه سداب
اسانس
گیاه
اسانس
0/84
بازده b
1/30
وزن a
محل جمعC
ای
aترکه
ای
aترکه
مورتلخ
مورتلخ
0/74
1/47
0/69
b
0/71
b
آوری D
0/73
مشترك0/هستند در سطح 09 c
78b
مقايسهAميانگينهايي كه51c
نيست.
آماري ٪51/آزمون دانكن معنيaدار
در0/يك حرف با هم
0/59 c
1/19 c
1/23c
0/68c
B
0/84 b
1/69 b
1/33a
1/30a
C
0/74 a
1/47 a
0/69b
0/71b
D
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مقايسه ميانگينهايي كه در يك حرف با هم مشترك هستند در سطح آماري  ٪5آزمون دانكن معنيدار نيست.

طبقات ارتفاعی

نمودار -1میانگین بازده اسانس گیاه دارویی مورتلخ در طبقات ارتفاعی مختلف
میانگین بازده اسانس

a

c

میانگین بازده اسانس

a

b

0.5

میانگین بازده اسانس

800

987

طبقات ارتفاعی

1

1086

2014

میانگین بازده اسانس

b

b

987

1115
طبقات ارتفاعی

c

a

1
0.5

0
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1.5

1315

2100

0

نمودار -1میانگین بازده اسانس گیاه دارویی مورتلخ در طبقات ارتفاعی مختلف

در اسانس گياه مورتلخ منطقه  43 ،Aتركيب شناسايي شد كه در مجموع  %95/26از حجم اسانس

میانگین بازده اسانس

لیمونـن( 11 ،)%8.34و 8
کارن ( ،)%14.21ای کاریـو فیلـن (،)%12.10
کـه در
43 ،،B
منطقـه A
گياهمورتلـخ
اسانسگیـاه
اسـانس
راتشكيل مي در
مجمـوع–%94/از-3حجم
مجموع 94
شـدكه در
شناسـاییشد
ترکیـب شناسايي
 46تركيب
مورتلخ منطقه
دادند .در
b
a
کاریوفیلـن ( )%4.83می باشـدa.
سـینئول )%5.23 (%و
%95/26
منطقه
اسـانس گیـاه
 44در
دادنـد.
راتشـکیل
دادند.ازدرحجـم
c
مجموع 93/87
مورتلـخ در
شناسايي شد كه
تركيب
می ،C
منطقه
اسـانسمورتلخ
اسانس گياه
اسانس راتشكيل مي
0.5
میانگین بازده اسانس
%
94/94
مجموع
در
که
شـد
شناسـایی
ترکیب
46
از حجم اسانس ،B
راتشـکیل
اسـانس
حجم
از
راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه مورتلخ منطقه  45 ،Dتركيب شناسايي شد كه در مجموع
0
دادند .مورتلـخ منطقـه  44 ،Cترکیـب شناسـایی شـد که در بحث و نتیجه گیری
مي گیـاه
اسـانس
دادنـد .در
راتشكيل
 94%/95از حجممیاسانس
2014
1086
987
800
افزایـش ارتفـاع میانگیـن درصـد اسـانس
ایـنننپژوهـش مالحظـه شـد کـه بـا
در
طبقات ارتفاعی
%
93/87
مورتلخ
گیـاه
اسـانس
در
دادند.
می
راتشـکیل
اسـانس
حجـم
از
مجمـوع-5 ،)%18/نئو سدرانول ( ،)%17/43آلفا-ترپنيل استات (-7 ،)%10/81اپي-آلفا-سلي
ليناليل استات (64
مورتلـخ افزایـش مـی یابـد امـا از میـزان ترکیـب لینالیـل اسـتات کـه یکی
گیـاه
%
94/95
مجمـوع
در
کـه
شـد
شناسـایی
ترکیـب
45
،
D
( ،)9%/18بي منطقـه
اسـانس
حجم
از
سيكلوژرماكرن( ،)%5/33لينالول (1 ،)%4/77و 8سينئول ( ،)%4/53آلفا-كادينول ( )%4/36و آلفا-
درصد
بیشـترین
شـود.
می
کاسـته
اسـت
مورتلخ
گیـاه
اسـانس
عمـده
ترکیبـات
از
دادنـد.
می
راتشـکیل
نمودار -20-4میانگین بازده اسانس گیاه دارویی سداب ترکهای در طبقات ارتفاعی مختلف
گواين ( ،)%2/38اجزاي عمده اسانس گياه مورتلخ ميباشند.
لینالیـل اسـتات (-5 ،)%18/64نئـو سـدرانول ( ،)%17/43آلفا-ترپنیـل اسـتات اسـانس گیـاه دارویـی مـور تلـخ در ایـن پژوهـش  1/31درصـد محاسـبه شـد ،در
در اسانس گياه سداب تركهاي منطقه  41 ،Aتركيب شناسايي شد كه در مجموع  %98/65از حجم اسانس
(-7 ،)%10/81اپی-آلفا-سـلینن ( ،)%9/18بـی سـیکلوژرماکرن( ،)%5/33لینالول حالـی که درصد اسـانس ایـن گیاه در پژوهش هـای Yamini
همـکاران
()2008از حجم اسانس
%95/26
در ومجموع
مورتلخ منطقه  43 ،Aتركيب شناسايي شد كه
گياه%98
اسانس /64
راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه سداب تركهاي منطقه  40 ،Bتركيب شناسايي شد كه دردرمجموع
(1 ،)%4/77و 8سـینئول ( ،)%4/53آلفا-کادینـول ( )%4/36و آلفـا -گوایـن و Khajeh
رسـد
می
نظر
به
اسـت.
شـده
گزارش
درصـد
2/2
(،)2002
همـکاران
و
دادند.كهدردراسانس گياه مورتلخ منطقه  46 ،Bتركيب شناسايي شد كه در مجموع  %94/94از حجم
راتشكيل
ميشد
شناسايي
از حجم اسانس راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه سداب تركهاي منطقه  42 ،Cتركيب
ایـن اختلاف در درصـد اسـانس به دسـت آمـده از گیـاه مورتلخ به علـت اختالف
( ،)%2/38اجـزای عمـده اسـانس گیـاه مورتلـخ می باشـند.
دادند .در اسانس گياه مورتلخ منطقه  44 ،Cتركيب شناسايي شد كه در مجموع %93/87
مي
راتشكيل
اسانس
مجموع  %99/05از حجم اسانس راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه منطقه سداب تركهاي  37 ،Dتركيب
در اسـانس گیـاه سـداب ترکـه ای منطقـه  41 ،Aترکیـب شناسـایی شـد کـه در در زمـان برداشـت ،شـرایط اقلیمـی منطقه رشـد گیاه باشـد.
از حجم اسانس راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه مورتلخ منطقه  45 ،Dتركيب شناسايي شد كه در مجموع
شناسايي شد كه در مجموع  %98/74از حجم اسانس راتشكيل ميدادند.
دادنـد .در اسـانس گیاه سـداب همـان گونـه کـه در ایـن پژوهش مالحظه شـد افزایـش ارتفاع بـر میانگین درصد
مجمـوع  %98/65از حجـم اسـانس راتشـکیل می
اسانس راتشكيل ميدادند.
حجم
از
94%
/
95
اي
)،
%
14.21
(
كارن
3
–
سيگما
)،
%
40.84
تركيبات عمده اسانس گياه سداب تركه اي شامل بتا
اسـانس سـداب ترکه ای تأثیـر قابل توجهی نـدارد ،همچنین ترکیـب P-cymen-
شناسـایی شـد
ترکـه ای منطقـه  40 ،Bترکیب
پينن (کـه در مجمـوع  %98/64از حجم
ليناليل .استات (-5 ،)%18/64نئو سدرانول ( ،)%17/43آلفا-ترپنيل استات (-7 ،)%10/81اپي-آلفا-سلينن
باشد
مي
)
%
4.83
(
كاريوفيلن
و
)
%
5.23
(
سينئول
می) 1 ،و
%8.34
اسـانسليمونن(
كاريو فيلن (،)%12.10
دادنـد 8.در– اسـانس گیـاه سـداب ترکـه ای منطقـه  8-ol 42 ،Cدر منطقـه  )C، Caryophllen-(Zدر منطقـه  Bو  Viridifloreneدر منطقـه
راتشـکیل
( ،)9%/18بي سيكلوژرماكرن( ،)%5/33لينالول (1 ،)%4/77و 8سينئول ( ،)%4/53آلفا-كادينول ( )%4/36و آلفا-
ترکیـب شناسـایی شـد کـه در مجمـوع  %99/05از حجـم اسـانس راتشـکیل  Dشناسـایی شـد کـه هـر کـدام از ایـن ترکیبـات در سـایر مناطـق وجود نـدارد و
باشند.
مورتلخ مي
این گياه
اسانس
نشـانعمده
ایـناجزاي
گواين (،)%2/38
اقلیمی متفـاوت در میـزان ترکیبات گیاه
شـرایط
اسـت که
دهنـده
می دادنـد .در اسـانس گیـاه منطقـه سـداب ترکه ای  37 ،Dترکیب شناسـایی شـد
مجموع  %98/65از حجم اسانس
در
كه
شد
شناسايي
تركيب
41
،
A
منطقه
اي
تركه
سداب
گياه
اسانس
در
سـداب ترکـه ای تأثیـر زیـادی نـدارد اما در نـوع ترکیبات مؤثر اسـت.
کـه در مجمـوع  %98/74از حجـم اسـانس راتشـکیل می دادنـد.
سـیگماميدادند .در اسانس گياه سداب تركهاي منطقه  40 ،Bتركيب شناسايي شد كه در مجموع %98/64
ترکیبـات عمده اسـانس گیاه سـداب ترکه ای شـامل بتا پینن (،)%40.84راتشكيل
3

–

از حجم اسانس راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه سداب تركهاي منطقه  42 ،Cتركيب شناسايي شد كه در
مجموع  %99/05از حجم اسانس راتشكيل ميدادند .در اسانس گياه منطقه سداب تركهاي  37 ،Dتركيب
شناسايي شد كه در مجموع  %98/74از حجم اسانس راتشكيل ميدادند.
تركيبات عمده اسانس گياه سداب تركه اي شامل بتا پينن ( ،)%40.84سيگما –  -3كارن ( ،)%14.21اي
كاريو فيلن ( ،)%12.10ليمونن( 1 ،)%8.34و  – 8سينئول (  )%5.23و كاريوفيلن ( )%4.83ميباشد.

3

گیاه

Salvia mirzayanii

گیاه

Haplophyllum canaliculatum
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نحوه صحیح حمل و نقل آبزیان
پس از صید
مقدمه :

امـروزه سـالم رسـاندن محصـول بـه دسـت مصـرف کننـده نهایـی بـه ویـژه در
مـورد محصـوالت آسـیب پذیـر دغدغـه بسـیاری از تولید کنندگان اسـت .داشـتن
جامعـه ای سـالم نیازمنـد قرار گرفتـن آبزیان در سـبد غذایی خانوار بوده ،از سـویی
عـدم دسترسـی همـگان به منابع آبـی ،اهمیت برنامـه ریزی و توجه به بازاررسـانی
بـه موقـع و مناسـب محصـول را بیـش از پیش آشـکار مـی نماید.
بـه دالیـل متعـددی از جملـه فسـادپذیری بـاالی آبزیـان ،تهیـه و فراهـم کـردن
ماهـی سـالم و مطلوب برای عمـوم مردم امـکان پذیر نیسـت.تمایل مصرف کننده
در هنـگام خریـد ماهـی به محصولی اسـت که دارای کیفیت مناسـبی باشـد و یکی
از عوامـل تاثیرگـذار بـر کیفیـت نهایی آبزیان ،شـیوه حمل مناسـب و رعایت اصول
صحیـح جابـه جایـی و نگهـداری ماهـی اسـت ،کـه می توانـد در کاهـش صدمات
فیزیکـی ،حفـظ کیفیت محصـول و دوری آن از آلودگی هـای محیطی نقش مهمی
داشـته باشـد و در نهایـت موجـب جلـب رضایـت مشـتری بـرای خریـد و مصـرف
بیشـتر آبزیـان و افزایش سـرانه مصـرف گردد.
بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده ،اهمیـت اسـتفاده از بسـته بندی هایـی کـه بتوانـد
علاوه بـر حفاظـت دمایـی ،فیزیکی و بهداشـتی ،تامین کننده زنجیره سـرد باشـد،
بیـش از پیـش مشـخص می گـردد ،از ایـن رو اسـتفاده از جعبه های پلی اسـتایرن
می توانـد شـرایط مطلوب را در راسـتای دسـتیابی به اهـداف مورد نظـر تامین کند.

وحید مصباحی
کارشناس اداره بهبود کیفیت؛ فرآوری و
توسعه بازار

لـزج سـطح پوسـت و روده هـای ماهـی بـه سـرعت تکثیـر شـده و مـی توانند در
گوشـت مجـاور پوسـت و دیـوارۀ شـکم ماهـی شـروع بـه فعالیـت کننـد .بنابراین
جابـه جایـی نـا صحیـح و یـا سردسـازی ناقـص می توانـد انتشـار میکـروب ها را
سـرعت بخشـیده و باعـث تخریـب گوشـت ماهـی گردد.
یکـی دیگـر از دالیـل افـت کیفیـت آبزیـان فسـاد شـیمیایی آن مـی باشـد .بوی
نامطبـوع و زننـده ماهـی حاصـل اکسـایش چربـی و تغییرات شـیمیایی اسـت که
منجـر بـه فسـاد و تغییـر طعـم ماهـی می شـود.
صدمـۀ فیزیکـی بـه ماهیـان صیـد شـدۀ ناشـی از جابـه جایـی نامناسـب در کنار
شـرایط محیطـی نامطلـوب سـرعت فسـاد را بـاال مـی بـرد و بـه همیـن منظـور
رعایـت جابـه جایـی صحیـح و سـپس سردسـازی ماهیـان ،مهـم تریـن فعالیـت
نگهـداری مناسـب ماهـی بعـد از آمـاده سـازی آنهاسـت.

نگهداری و جابه جایی آبزیان با جعبه های یونولیتی

بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده ،اهمیـت اسـتفاده از بسـته بندی هایـی کـه بتواند
علاوه بـر حفاظـت دمایـی ،فیزیکـی و حفاظت بهداشـتی ،تامیـن کننـده زنجیره
سـرد باشـد بیـش از پیـش مشـخص می گـردد .از ایـن رو اسـتفاده از جعبه هـای
پلـی اسـتایرن (یونولیـت) بهتریـن گزینـه در تامیـن شـرایط مطلـوب در راسـتای
دسـتیابی بـه اهـداف مـورد نظر اسـت.

مراحل کاری حمل ماهی با جعبه های یونولیتی

اهمیت حفظ کیفیت ماهی

اهمیـت حفـظ کیفیـت آبزیـان پـس از صید تـا مراحل حمـل و نقل و بازاررسـانی
بـه انـدازه ای اسـت که می توانـد رضایت مشـتری را برای خرید و مصرف بیشـتر
جلـب و موجـب پایداری فعالیـت آبزی پـروری و کمک به اقتصاد صنایع شـیالتی
گـردد ،در مقابـل ،عـدم رعایـت اصـول صحیح جابـه جایـی و نگهـداری ماهی یا
سـایر آبزیـان ممکـن اسـت باعث فسـاد گوشـت ماهـی دراثـر عوامـل میکروبی،
شـیمیایی و یا فیزیکی شـود.
فسـاد میکروبـی در آبزیـان در دو مرحلـه صـورت می گیـرد :در مرحلـه اول طـی
فرایندهـای بیوشـیمیایی ،آنزیم هـای گوارشـی کـه بـه طـور طبیعـی در تمـام
بافت هـای زنـده بـرای کمـک بـه هضم غـذا وجـود دارند و کنترل شـده هسـتند،
بعـد از مـرگ در یـک حالـت کنترل نشـده بـه فعالیـت خـود ادامه می دهنـد .این
آنزیم هـای گوارشـی از داخـل بـه تدریـج بـه بافـت گوشـت حملـه کـرده و آن را
نـرم مـی کننـد .در مرحلـه دوم میکروب هـای موجـود در آبشـش هـا ،ترشـحات

80

خبرنامه داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره  - 41مردادمـــــاه 1397

 -1عملیـات آمـاده سـازی تهیـه و خریـد جعبه هـای پلـی اسـتایرن (یونولیـت) با
توجـه بـه حجم و سـایز مـورد نظـر (:)Fish Box
اسـتفاده از جعبه هـای پلی اسـتایرن به دلیل ویژگی بهداشـتی عایـق حرارتی وزن
پاییـن ،قابلیـت حمل آسـان موجـب افزایش کیفیـت و ایجاد شـرایط مطلوب تری
بـرای نگهـداری و حمـل ماهـی می گـردد .اسـتفاده از ایـن جعبـه هـا و روی هم
قـرار گرفتـن آن هـا باعـث می شـود که بـر روی ماهی هایـی کـه در درون جعبه
قـرار مـی گیرنـد فشـاری وارد نیایـد و به افزایش کیفیت کمک شـایانی می شـود.
 - 2عملیات صید ماهی (:)Fishing
نحـوه ی انجـام عملیـات صیـد اثـر ویـژه ای بـر روی کیفیـت و بازاریابـی آبزیان
دارد .رعایـت اصـول الزم از سـوی صیـادان مـی تواند تاثیر به سـزایی بـر کیفیت
ماهـی داشـته باشـد .تغییـرات نامطلوب در کیفیـت ماهی به طور مداوم و برگشـت
ناپذیـر ،از زمان صید شـروع می شـود .پیشـرفت و درجـۀ این گونه تغییـرات عمدت ًا
بـه زمـان صیـد ،نحوه و دمـای نگهداری پس از صیـد بسـتگی دارد .بنابراین برای
حفـظ کیفیـت ماهـی باید از رهاکـردن آبزی بـدون محافظ ،در محوطـه ای که در
معـرض دمـای بـاال قـرار دارد ،خـودداری کـرد .معمو ًال بـه منظور کاهش آسـیب
فیزیکـی جابـه جایـی ماهی با دسـت صورت مـی گیرد.
در مـزارع پرورشـی قـرار گرفتـن تعـداد زیـادی ماهی دریک قسـمت باعـث ایجاد
اسـترس در ماهی می شـود ،همچنین صید باید در سـاعات خنک روز انجام شـده
و ادوات صیـد باعـث ایجـاد آسـیب فیزیکی به ماهـی نگردد.

 - 3عملیات چینش و یخ گذاری ماهی ()Iced Fish
چیدمـان ماهـی در جعبـه هـا بایـد به طریقـی صورت گیـرد که موجـب صدمه به
بافـت ماهـی نگـردد ،چـون در ایـن صورت هنـگام نگهـداری ماهـی درون جعبه
تغییـرات نامطلوبـی در ظاهـر ،بافـت و بـوی آن ایجـاد می گـردد .با توجـه به اثر
گرمـا در فسـاد سـریع ماهـی ،خنک سـازی ماهی با یخ کـم هزینه بـوده و دارای
مزایـای زیـادی مـی باشـد .ماهـی هـا باید بـه طـرز صحیحی یـخ گذاری شـده
و جعبـه هـا بیـش از حـد پـر نشـوند .همچنیـن حداکثر یخ گـذاری سـطح باالیی
بایـد بـه گونـه ای باشـد که مانع بسـتن درب جعبه نگـردد .برای ایجاد سـرمایش
موثـر در هـر جعبـه مـی بایسـت یک الیه حـدود  5سـانتی متر از یـخ در ته ،الیه
وسـط شـامل مخلـوط ماهـی و یـخ و آخریـن الیـه الیـه رویـی نیز یـک الیه 5
سـانتی متـر از یخ قـرار گیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه پـودر یـخ بـه دلیل هـم پوشـانی بیشـتری که با سـطح
ماهـی برقـرار مـی کنـد در خنک سـازی آن موثرتر اسـت .خرده یـخ و یخ پولکی
وضعیـت متوسـطی نسـبت به پـودر یـخ دارند.

مزایای یخ گذاری

ظرفیـت گرمایـی بـاال ،بـی ضـرر بـودن ،قابلیـت جابـه جایـی آسـان ،داشـتن
خاصیـت ترموسـتاتیک و ثابـت نگـه داشـتن دمـا ،تامیـن رطوبت ماهـی ،تماس
آبـزی بـا هوا و اکسیداسـیون و انجام شسـت و شـوی سـطحی آبـزی از مزایای
یـخ گذاری اسـت.
نحوه صحیح یخ گذاری

اثرات کولتیواتور زدن
در مزارع پنبه داراب
رستگار کارشناس امور فناوری های مکانیزه کشاورزی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان داراب

حبیـب الـه رسـتگار کارشـناس امـور
فناوری هـای مکانیـزه کشـاورزی
مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان
داراب ضمـن تشـریح رونـد صـورت
گرفتـه در انجام کشـت مکانیزه مزارع
پنبه در این شهرسـتان ،اظهار داشـت:
انجـام کولتیواتـور بـه منظـور نـرم
کـردن پـای بوته هـا ،تهویـه خـاک و
ریشـه ها ،جلوگیـری از تبخیـر و حفظ
رطوبـت خـاک و وجیـن علف هـای
هـرز داخـل شـیارها و کنـار بوتـه هـا
صـورت مـی گیرد.
وی افـزود :ایـن عملیـات همچنیـن
جهت سـله شـکنی و نرمی شده باعث
می شـود رطوبـت در آبیـاری بعـدی
بهتـر و بـه عمق بیشـتری نفـوذ کند.
رسـتگار بـا تاکیـد بـر ایـن کـه انجام
کولتیواتـور در مـزارع ردیفـی کشـت
شـده بـا خطـی کارهـا ،ردیـف کار و

یـا دسـتگاه پنوماتیـک امـکان پذیـر
اسـت ،بهتریـن موقـع زدن کولتیواتور
را زمانـی دانسـت کـه زمیـن رطوبـت
سـطحی خـود را از دسـت نـداده و در
اصطلاح محلـی گاورو باشـد.
کارشـناس امور فناوری هـای مکانیزه
کشـاورزی شهرسـتان داراب از جملـه
مزایـای کاشـت پنبـه بـه صـورت
ردیفـی و مکانیـزه را کاهـش مقـدار
بـذر مصرفـی در هکتـار ،قرارگیـری
بـذر در عمـق مناسـب ،دسـت یابـی
بـه سـطح سـبز یکنواخـت و سـهولت
انجـام عملیـات داشـت (وجیـن ،تنک
و غیـره) عنـوان نمـود.
وی در پایـان الزمـه کولتیواتـور زنـی
مـزارع را علاوه بـر مکانیـزه بـودن
مـزارع و رطوبـت مناسـب خـاک
مزرعـه ،اسـتفاده از تراکتور های چرخ
باریـک و راننـده ماهـر بیـان کـرد.

عملیات جابه جایی به مقصد مورد نظر ()Handling
حمـل و نقـل آبزیـان از محل صید تـا بازار باید توسـط خودروهای سـردخانه دار
ویـژه حمـل ماهـی و دارای مجوز بهداشـتی از شـبکه دامپزشـکی صـورت گیرد.
ایـن خودروهـا مجهـز بـه اتـاق اسـتاندارد بـوده و سـطوح داخلـی صـاف و قابل
شسـت وشـویی دارنـد .به منظـور جلوگیـری از آلودگـی ،طراحی اتـاق عایق این
وسـایل بایـد بـه شـکلی باشـد کـه آب حاصـل از ذوب یخ به شـکل مناسـب از
اتـاق خـارج و باعـث آلودگی محیـط نگردد.

بحث و پیشنهاد

بـه طـور مسـلم توجه بـه كليه شـرايط حمـل و نقل و نگهـداري مناسـب آبزيان
موجـب حفـظ كيفيـت و افزايـش انگيـزه ي مصـرف خواهـد شـد .چـرا کـه كم
توجهـي بـه مراحـل جابـه جايـي ،نگهـداري و بازاررسـاني مطلـوب وعـدم ارائه
ماهـي بـا كيفيـت دلخـواه مشـتری ،در كنـار آگاهـي كـم مصـرف كننـدگان از
ارزش غذايـي ماهـي و سـايرآبزيان در كشـور ،موجب پایین بودن مصرف سـرانه
ماهـي در کشـور شـده اسـت .از ایـن رو الـزام در به کارگیـری شـیوه های نوین
و اسـتاندارد جابـه جایـی آبزیـان نظیـر حمـل بـا جعبه هـای یونولیتی بـه منظور
حفـظ کیفیـت و ارائـه محصولی مطلـوب می توانـد از یک سـو در افزایش تمایل
مصـرف کننـدگان بـه آبزیان و ارتقاء سـرانه مصرف و از سـوی دیگـر به حفظ و
ایجـاد اشـتغال و رونـق اقتصـادی ایـن صنعت کمـک کند.
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آیهها ،نکتهها
علم در قرآن
حجت االسالم والمسلمین عبدالعلی بحرانی مسئول حوزه نمایندگی
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

آیات زیادی است که خداوند به پیامبران دستور اجراء و عملیاتی شدن احکام و
حدود الهی داده است و فرمودند نباید فقط به بیان آن اکتفا کرده ،در این راستا
كان ل ُِم ْؤم ٍِن َو ال ُم ْؤ ِم َن ٍة إِذا
اهل ایمان هم مأمور به اطاعت هستند .فرمودَ :و ما َ
َق َضى َّ ُ
ص َّ َ
الل َو َر ُسولَ ُه
ون لَ ُه ُم الْخِ َي َر ُة م ِْن أَ ْم ِره ِْم َو َم ْن َي ْع ِ
الل َو َر ُسولُ ُه أَ ْمراً أَ ْن َي ُك َ
ً
ً
َف َق ْد ضَ َّل ضَ الال ُمبِينا (سوره احزاب آیه )36
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را الزم
بدانند اختيارى از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد ،و هر كس نافرمانى خدا
و رسولش را كند به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.
اطاعت از رسول الهی در راستای اطاعت از خداوند است .آنچه پیامبر (ص) فرمان
می دهد از سوی خداوند تشریع شده است ،او هرگز از خود چیزی نمی گوید و
فرمان نمی دهد .همین طور که قرآن کریم در وصف او فرمود؛ " َو ما َينْطِ ُق َع ِن
الْ َهوى  -إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي ُيوحى (سوره نجم آیه  3و )4
و (او) هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد .آنچه آورده چيزى جز وحى
نيست كه به او وحى شده است.
از طرفی فرمان پیامبر در جهت حفظ و حراست از جوهره وجودی انسان و نگهبانی
از منافع او است .لذا مومنین و همه انسان های عاقل و فهیم به این حقیقت گردن
گذاشته و تسلیم هستند .خداوند حکیم است ،حکم به حکمت و مصلحت می دهد.
همه مضار و مصالح دیده و آنچه خیر دنیا و آخرت انسان ها است به آن فرمان
می دهد .عدم اطاعت و فرمان پذیری از خداوند و پیامبرش عواقب بسیار بدی
دارد .چنانچه که فرمانبرداری از آن موجب رستگاری و پیروزی بزرگی برای بشر
به حساب می آید .خداوند پس از برشمردن حدود و چهارچوب های حیات بخش
و بیان فرامینی از دستورات خود در خصوص مبانی و حقوق وارث و تعیین ارث
ك ُح ُدو ُد َّ
اللِ َو َم ْن ُيطِ ِع َّ َ
آنان می فرماید؛ "تِلْ َ
الل َو َر ُسولَ ُه ُي ْد ِخلْ ُه َجنَّاتٍ ت َْج ِري م ِْن
ت َْحتِ َها ْ َ
ص َّ َ
الل َو َر ُسولَ ُه َو َي َت َع َّد
يم َ -و َم ْن َي ْع ِ
النْها ُر خالِد َ
ِين فِيها َو ذل َِك الْ َف ْو ُز الْ َعظِ ُ
ين" (سوره نساء آیه  13و )14
ذاب ُم ِه ٌ
ُح ُدو َد ُه ُي ْد ِخلْ ُه ناراً خال ِداً فِيها َو لَ ُه َع ٌ
اين ها مرزهاى الهى است ،و هر كس اطاعت خدا و پيامبرش را كند (و مرزهاى
قوانين او را محترم بشمرد) او را در باغ هايى از بهشت وارد مىكند ،كه همواره
آب از زير درختان آن جارى است ،جاودانه در آن مىمانند و اين پيروزى بزرگى
است .و آن كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد او
را در آتشى وارد مىكند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات توهين
آميزى است.
از جمله احکام و حدودی که اجرای آنها مستلزم و مقتضی ایجاد و تشکیل
حکومت است :اجرای حدود ،دیات و قصاص که ضامن حفظ و نگهبانی از حقوق
متقابل مردم و سبب بازداشت جامعه از تعدی و ظلم به یکدیگر است .اجرای
حدود ضامن نظم و انضباط بوده و باعث ایجاد فضای سالم برای همه مردم
می شود .که بدون حکومت و قدرت قابل اجرا نیست و همان گونه که اکنون
در جوامع مختلف اسالمی می بینیم نه تنها اجرا نمی شود ،بلکه به دلیل وجود
حکومت های غیر اسالمی ،سکوالر و غیره به شدت با آنها مبارزه نیز می شود.
مث ً
ال حدود و مقررات مربوط به سرقت و فساد در روی زمین که خداوند فرمودَ " :و
َ
السا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعوا أ ْي ِد َي ُهما َجزا ًء بِما َك َسبا نَكا ًال م َِن َّ
اللِ َو َّ ُ
الل َع ِزي ٌز َحكِيم"
السا ِر ُق َو َّ
َّ
(سوره مائده آیه )38
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دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام دادهاند به عنوان يك مجازات
الهى قطع كنيد ،و خداوند توانا و حكيم است.
َّ
ون
 و یا در خصوص حد محاربه که خداوند می فرماید " :إِنَّما َجزا ُء الذ َِين ُيحا ِربُ َ
الل َو َر ُسولَ ُه َو َي ْس َع ْو َن فِي ْ َ
َّ َ
ض َفساداً أَ ْن ُي َق َّت ُلوا أَ ْو ُي َصلَّ ُبوا أَ ْو ُتق ََّط َع أَ ْيدِي ِه ْم َو
ال ْر ِ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ض ذل ِك ل ُه ْم ِخ ْز ٌي فِي ال ُّدنْيا َو ل ُه ْم فِي الخ َِر ِة
أَ ْر ُجل ُه ْم م ِْن خ ٍ
ِالف أ ْو ُي ْن َف ْوا م َِن ال ْر ِ
يم " ( سوره مائده آیه ) 33
َع ٌ
ذاب َعظِ ٌ
كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مىخيزند و در روى زمين دست به فساد
مىزنند( .و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مىبرند ) اين
است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا (چهار انگشت از) دست راست و
پاى چپ آنها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند ،اين رسوايى آنها در
دنياست و در آخرت مجازات بزرگى دارند.
َ
َّ
"
فرمود:
تعالی
 اجرای قصاص که خداوند تبارک وِين آ َم ُنوا ُكت َِب
ذ
ل
ا
ا
ه
ي
أ
يا
ُّ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِصاص فِي الْ َق ْتلى الْ ُح ُّر بِالْ ُح ِّر َو ال َع ْب ُد بِال َع ْب ِد َو النْثى بِالنْثى ف َم ْن ُعف َِي
َعلَ ْي ُك ُم الْق ُ
َ
سان ذل َِك تَخْ ف ٌ
ِيف م ِْن َرب ِّ ُك ْم َو
لَ ُه م ِْن أَخِي ِه شَ ْ
ِّباع بِالْ َم ْع ُر ِ
ي ٌء َفات ٌ
وف َو أدا ٌء إِلَ ْي ِه بِإِ ْح ٍ
ِصاص َحيا ٌة يا
ِيم (َ )178و لَ ُك ْم فِي الْق ِ
َر ْح َم ٌة َف َم ِن ا ْع َتدى بَ ْع َد ذل َِك َفلَ ُه َع ٌ
ذاب أَل ٌ
ُأول ِي ْ َ
ُون" (سوره بقره آیه  178و )179
اللْ ِ
باب لَ َعلَّ ُك ْم تَ َّتق َ
 اى افرادى كه ايمان آوردهايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشتهشده است ،آزاد در برابر آزاد ،و برده در برابر برده ،و زن در برابر زن ،پس اگر
كسى از ناحيه برادر (دينى) خود مورد عفو قرار گيرد (و حكم قصاص او تبديل به
خونبها گردد) بايد از راه پسنديده پيروى كند (و در طرز پرداخت ديه ،حال پرداخت
كننده را در نظر بگيرد) و قاتل نيز به نيكى ديه را به ولى مقتول بپردازد (و در آن
مسامحه نكند) اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما و كسى كه بعد
از آن تجاوز كند عذاب دردناكى خواهد داشت .و براى شما در قصاص حيات و
زندگى است اى صاحبان خرد ،تا شما تقوى پيشه كنيد.
همچنین مدیریت و عملیاتی کردن احکام مالی مثل اخذ زکات ،انفاق ،خمس و
حتی رعایت و عملیاتی شدن حقوقی چون خراج ،جزیه ،اهل ذمه و...
 امر به معروف و نهی از منکر که از جمله اصول مسلم اجتماعی و سیاسی اسالماست و عملیاتی شدن آن در همه مراحل غیر از مرحله زبانی نیاز به حکومت
وف َو تَ ْن َه ْو َن َع ِن
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
دارد .خداوند فرمودُ " :ك ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت ل ِلن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ون ب ِ َّ
الل ( ".......سوره آل عمران آیه )110
الْ ُم ْن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان ها آفريده شديد (چه اين كه) امر به
معروف مىكنيد و نهى از منكر ،و به خدا ايمان داريد،
در آیه شریفه دستور داده است امت اسالمی آمر به معروف و ناهی از منکر باشد
و این نیاز به توانمندی و حکومت دارد .امر به معروف و نهی از منکری که چون
فراموش شود به تعبیر مولی الموحدین علی (ع) اشرار بر شما مسلط می شوند

و دعاها دیگر مستجاب نمی شود ،یا در سخنی از امام باقر (ع) از شیوه انبیاء و
صالحان به شمار می رود و زمینه عملیاتی شدن دیگر واجبات را فراهم می کند.
دفاع و جهاد که از ضرورت های حفظ جامعه و مردم است ،در قرآن کریم مردم
مأمور هستند از خود ،دین و ارزش های دینی خود دفاع کنند و با طاغوت و
ستمگران به جهاد برخیزند .چه کسی مسئول است؟ مدیریت با چه کسانی خواهد
بود؟ آیا بدون حکومت می شود زمینه دفاع و جهاد را فراهم کرد و در برابر تجاوز،
تجاوزکاران و تعدی ستمگران ایستاد؟
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ون
ر
ع
م
ك
ن
م
ن
ك
ي
ن
إ
ِتال
ق
ل
ا
ى
ل
ع
ِين
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ض
ِشْ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ْ َ ْ
ْ ُ َ
َ َ
قرآن کریم فرمود" :يا أَيُّ َها ال َّنبِ ُّي َح ِّر ِ ُ
َ
َ
َّ
ْ
ً
ٌ
َ
ِين كف َُروا بِأن َُّه ْم َق ْو ٌم ال
ون َي ْغل ُِبوا مِائَ َت ْي ِن َو إِ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم مِائَة َي ْغل ُِبوا ألفا م َِن الذ َ
صاب ِ ُر َ
ون " (سوره انفال آیه )65
َي ْفق َُه َ
ُ
ُ
ون
ای پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز و وادار و نیز فرمودَ " :و قاتِل ُ
وه ْم َحتَّى ال تَك َ
ين ُكلُّ ُه ِ َّلِ َفإِ ِن انْ َت َه ْوا َفإِ َّن َّ َ
ون بَصِ ير "
ون ال ِّد ُ
الل بِما َي ْع َم ُل َ
ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
(سوره بقره آیه )193
باید در برابر ستمگران بجنگید تا فتنه از ریشه خشکانیده شود و بر جای نماند و دین
برنامه زندگی مردم قرار گیرد .از طرفی نیز فرمان بر آماده سازی و ایجاد توانمندی

تعمیر و مرمت تندیس شهید

در برابر طاغوت و ستمگران الزم دانسته و به آن فرمان داده است ،فرمودَ " :و أَ ِعدُّوا
ون ب ِ ِه َع ُد َّو َّ
ين
اللِ َو َع ُد َّو ُك ْم َو آخَ ِر َ
لَ ُه ْم َما ْاس َت َط ْع ُت ْم م ِْن ُق َّو ٍة َو م ِْن ِرباطِ الْخَ ْي ِل ت ُْره ُِب َ
َّ
َّ
م ِْن ُدون ِ ِه ْم ال تَ ْعلَ ُمون َُه ُم َّ ُ
ُ
َ
يل اللِ ُي َوف إِل ْيك ْم
الل َي ْعلَ ُم ُه ْم َو ما ُت ْن ِفقُوا م ِْن شَ ْ
ي ٍء فِي َسبِ ِ
ون " (سوره انفال آیه )60
َو أَنْ ُت ْم ال ت ُْظلَ ُم َ
در برابر آنها (دشمنان) آنچه توانايى داريد از"نيرو" آماده سازيد (و همچنين)
اسب هاى ورزيده (براى ميدان نبرد) تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خويش
را بترسانيد و (همچنين) گروه ديگرى غير از اين ها را كه شما نمىشناسيد و خدا
مىشناسد و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسالم) انفاق كنيد .به شما باز
گردانده مىشود و به شما ستم نخواهد شد.
فهرست ها .....................................................................................................................................

( -1سوره نساء آیه )60
( -2سوره هود آیه )59
( -3برگرفته از تفسیر نمونه در ذیل آیه)
( -4سوره ممتحنه آیه )1

معرفی تالیفات همکاران
عنوان:
الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری
قطره ای زیر سطحی

بـه گـزارش رابط روابـط عمومـی اداره ایثارگران سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس ،بـه همت این اداره تندیس جهادگر "شـهید حسـام دوسـت فاطمه"
از فرماندهـان مهندسـی رزمی جنـگ جهاد فارس توسـط " مهدی منزوی"
از همـکاران ایـن اداره تعمیـر و ترمیم گردید.
تندیـس مـورد نظرکه به عنـوان نماد یـاد و خاطره جهادگران شـهید مقابل
درب ورودی سـاختمان مرکزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس در
معـرض دیـد عموم قـرار دارد ،به علت آسـیب دیدگـی ،دیگر قابـل نمایش
نبـود کـه در ایـن امـر خداپسـندانه ،پـس از مقاوم سـازی و تعمیـرات الزم
بـروی آن بـه جای قبلی خـود بازگردانده شـد.
بیشـک ارزش هـر دیـاری بـه مفاخر آن اسـت ،بـه گونهای که هـر منطقه
را بـا بـزرگان خـود شـناخته و در حالـی کـه انتقـال الگوهـای غیـر بومـی
و غیـر اسلامی در زمینههـای مختلـف بـه یکـی از آسـیبهای فرهنگـی
جامعـه مبـدل گشـته اسـت ،همـواره زنده نگاه داشـتن نـام و یـاد مفاخری
چـون شـهداء و صاحبـان فکـر ،اندیشـه و هنر گامـی مهم تلقـی میگردد.

نویسنده :امیر اسالمی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

طبیعی استان فارس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
برخی از موضوعاتی که در این مجموعه می خوانید:

اجزا سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی ،واحد آبیاری ،لوله آبده
الگوی خیس شدگی خاک ،آرایش لوله های قرائت رطوبت در اطراف
لوله آبده ،عمق مناسب نصب لوله های آبده
نتیجه گیری
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ابتکارات و خالقیت های مهندسی رزمی

جهادگر شهید

عليرضا پوست فروش

اشاره

تولد1343/12 /18 :
شهادت1364 / 11 /26 :

محل تولد :شیراز
محل شهادت :فاو

مدفن :شیراز -گلزارشهدای دارالرحمه قطعه 6ردیف  2شماره 13
ي شـدن در
ی بـرای عليرضـا اتفـاق افتـاد كـه منجـر بـ ه بسـتر 
ي سـخت و دشـوار 
در دوران كودكـي حادثـها 
بيمارسـتان شـده و دوران بیماریـش بـه درازا کشـید؛ مـادرش مـی گویـد :با توسـل به بـاب الحـواج اباالفضل
العبـاس(ع) شـفا گرفـت ،بعدهـا فهمیـدم کـه دلیل شـفا یافتنش ماندن بـرای رویارویـی با حادثـه ای بزرگ و
سـربازی امـام زمان(عـج) بود.
ي از اخلاق و رفتـاري زبانـزدی برخوردار بود و هميشـه در كمك رسـاني بـه نيازمندان فعال
در دورا ن نوجوانـ 
ي رهبـر بزرگ خـود لبيك گفت
ت امـام خميني(ره) بـ ه ندا 
بـود .بـا شـرو ع و اوج گيـري حـق طلبانـه ی نهض 
ت عليـه نظام طاغـوت را آغاز كرد.
و همـگام بـا دوسـتانش در هنرسـتان نمازي شـيراز فعالي 
ت آوردهـا و پيـروي از فرما ن امـام(ره) در بسـيج به
ت حفاظـت از دسـ 
ي جهـ 
ب اسلام 
ي انقلا 
س از پيـروز 
پـ 
ت مـردم و جامعـه بود.
ت پرداخـت و شـبانه روز درخدمـ 
فعاليـ 
گ تحميلـي بـرای دفاع از مـرز و بوم و دیـن خود از طريـق جهاد سـازندگي فارس در شـهريور
بـا شـرو ع جنـ 
س شـركت فعـا ل داشـت .عليرضا با
ي فـار 
ي جهـاد سـازندگ 
مـاه  1361بـ ه جبهـه اعـزا م و در مهندسـي رزمـ 
ي نگذشـت كـه تبديل به
ي مدت 
ی فنـي در جبهـ ه شـروع بـه كار نمـود .ولـ 
ی و فنـ 
ي برقـ 
تخصـصدر كارهـا 
ي سـنگر واحد مهندسـي رزمي
يكـي از مهـره هـاي كليـدي و از فرماندهـا ن ارزشـمند و بزرگ سنگرسـازا ن ب 
ي سـنگين
س گرديد .شـهید پوسـت فـروش ابتكار و خالقيتهاي زيادي در اسـتفاده از دسـتگاه ها 
جهـاد فـار 
از خـود نشـان داد كـه مـورد تحسـينفرماندهان و دوسـتانش قـرار گرفت .شـهید پوسـت فـروش در جبهه در
مسـئولیت های مختلفـی از جملـه :
ت خيبـر و
مسـئو ل مقـردر دشـت عبـاس ،مسـئول ماشـين آالت سـبك در آبـادان ،مسـئول گـروه در عمليـا 
ن مانند
ت دسـتگاههاي سـنگي 
كوشـك ،مسـئول گـروه نجات مشـارکت و تسـلط كامل بـ ه رانندگـي و تعميرا 
لـودر ،گريـدر ،جرثقيل و  ...داشـت.
شـهید پوسـت فـروش چندیـن دفعـه حین تلاش مجرو ح شـد ك ه با بهبـودي نسـبي دوبـار ه در خدمت جنگ
س از مدتها مجاهـدت در راه خـدا ،در منطقـ ه عملياتي فـاو هنگامي كه
و جبهـه قـرار ميگرفـت .سـرانجا م پـ 
ت و هم رزم
رزمنـدگا ن اسلامقصد پيشـروي بـه سـوي "بنـدر ام القصر" عـراق را داشـتند ،او بـه همراه دوسـ 
ي مهندسـي را داشـتند؛ مـورد حملـه
شـهيدش " حـاج جمالفروهـر حقيقـي " كـ ه قصـد انتقـال دسـتگاه هـا 
ت تركش
ي قرار گرفتند و شـهید پوسـت فروش مـورد اصاب 
ن بعثـ 
ناجوانمردانـه و وحشـيان ه هواپيماهـاي دشـم 
ل گرديد.
راكـت هـاي هواپيمـا قرار گرفـت و بـه درجه رفیع شـهادت نائـ 
لحظه شهادت به نقل از همرزم شهیدش جمال فروهرحقیقی

چنـد روزی از فتـح " فاو" گذشـته بود ،حجم آتش سلاح های دشـمن از هوا و زمین سـنگین بود،کنار اسـکله
نفتـی عراقـی آن طـرف ارونـد ،بچـه ها مشـغول تخلیـه دسـتگاه های راه سـازی بودنـد ،دو فرونـد هواپیمای
عراقـی اسـکله را بمبـاران کردنـد ،رضـا مشـغول تخلیـه یک دسـتگاه لودر بـود ،فریـاد زدم« :رضا از دسـتگاه
پیـاده شـو» کـه دیدم بـدن مطهرش روی اسـکله افتـاد صورتش ترکـش خورده بـود و موج انفجـار به بدنش
آسـیب رسـانده بـود .بـه کمـک حاج خلیـل پرویزی و چنـدی از دوسـتان دیگر جسـد مطهرش را کنار اسـکله
آوردیـم ،محسـن اللـه پـرور بـا قایق رسـید جنـازه را داخل قایق گذاشـتیم و بـه آن طرف انتقـال دادیم.
بخشی از وصیتنامه شهید:

مطلبـی کـه مـی خواسـتم بـه عنـوان یکـی از بـرادران کوچک شـما تذکـر دهـم ،این که بـر طبـق فرمایش
رسـول خـدا(ص) بـا کفـار سرسـخت و در بیـن خـود رحیم باشـید و سـوء ظن نسـبت بـه دیگر بـرادران خود
نداشـته باشـید کـه همـه ی دردهـا و مشـکالت و مسـائل از همیـن جا شـروع می شـود.
و دیگـر اینکـه طبـق آیـه « وعتصمـوا بحبـل اهلل جمیعـا و ال تفرقـوا » وحدت خـود را حفظ کنید ،کـه در این
صـورت هیـچ کـس و بـا هر قدرتی بر شـما ،فکر و عقیده شـما غلبـه نخواهد کـرد و خداوند نیز شـما را یاری
مـی کنـد و تمامـی مسـائل به خـودی حل خواهد شـد « .اللهـم ارزقنا توفیـق طاعة »
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

در دوران دفاع مقدس

جنـگ تحمیلـی میـدان بـروز و ظهـور انـواع نـوآوری ،ابتـکار و
خالقیـت در عرصـه نبـرد بود .از ابتـکار در طراحی هـا تا خالقیت
در امـور فنـی مهندسـی گرفتـه و خالقیـت در حـوزه فرماندهـی
و رهبـری نبـرد ،بـدون تردیـد در ایـن میـدان سـهم وافـر جبهـه
خـودی نسـبت بـه دشـمن کام ً
ال آشـکار اسـت.
بنابرایـن توجـه بـه این کـه دوران دفاع مقـدس میدان بـروز انواع
خالقیـت هـا بـوده و پرداختـن به انـواع خالقیـت ها ،ابتـکارات و
مصادیـق آن امـری مهـم و الزم اسـت ،از طرفـی قطعـ ًا یکـی از
عوامـل اساسـی در کسـب پیـروزی هـا ،عامـل خالقیـت ،ابتـکار
عمـل رزمنـدگان و فرماندهـان بود .بنابراین در این نوشـته سـعی
شـد برخـی از ابتـکارات پشـتیبانی و مهندسـی جنگ بیان شـود.
علل و زمینه های ابتکارات و خالقیت های رزمندگان مهندسی رزمی

از ابتـدای جنگ تحمیلی ،با توجه به ضعف سـاختارهای مهندسـی
رزمـی در نیروهـای نظامی و جهـادی ،همچنین نیـز کم تجربگی
ایـن نیروهـا در ایـن زمینه ،ظهور و بروز مهندسـی -رزمی ،اساسـ ًا
امـری خالقانـه و ابتکاری بـود و باتوجه به زمـان و موقعیت هایی
کـه دشـمن در طـول دفـاع مقـدس بـرای ما بـه وجود مـی آورد،
خالقیـت هـا و ابتکارات مهندسـی شـکل می گرفت و رشـد و نمو
مـی کـرد .در ابتـدا همـه نیروهـا بـا تفکـرات بسـیجی و جهـادی
تصمیـم بـه مقابلـه بـا دشـمن با سلاح داشـتن ،اما وقتـی متوجه
شـدند کـه دشـمن تـا دندان مسـلح بوده ،بـا تانک حملـه می کرد
و نیروهـای مـا هیـچ جان پناهـی نداشـتند .متوجـه شـدند که کار
رزم بـه تنهایـی کافـی نبـود و الزم بـود کـه به جز سلاح به فکر
اقدامات دیگر باشـند.
در دفـاع مقـدس و در شـرایط سـخت حاکـم بـر جنـگ ،نیروهای
مهندسـی بـا خالقیـت و نـوآوری ،اسـتراتژی هـا ،تاکتیـک هـا و
تکنیک هـای نوینـی آفریدنـد و بـه پیشـرفت های چشـمگیری
دسـت یافتنـد کـه تمـام ایـن خالقیـت هـا مرهـون ویژگی هایی
از قبیـل عـزت نفـس ،سـخت کوشـی ،تلاش بـی وقفه و شـبانه
روزی ،تـوکل بـه فضـل الهی و همه چیـز را از الطاف قـادر متعال
دانسـتن ،تفکـر و اندیشـه ،ریسـک پذیری و شـجاعت در سـخت
تریـن شـرایط ،تبعیـت و اطاعـت از فرماندهـی کل قـوا در همـه
احـوال و نظـم و انضبـاط بـود ،کـه ایـن امـر در همـه رزمنـدگان
دفـاع مقـدس هویـدا بود.
مهم ترین عوامل مؤثر در بروز خالقیت در نیروهای مهندسی رزمی شامل :

قـدرت تصمیـم گیـری وآزادی عمـل منطقـی و مؤثـر نیروهـای
مهندسـی در صحنـه عمـل؛ سـازماندهی متناسـب بـا رزم و جذب
نیروهـای خلاق و مسـتعد؛ مدیریـت ،فرماندهی ،کنتـرل انقالبی
و روحیـه بسـیجی؛ حفـظ روحیه خطرپذیری و جسـارت نیرو های
مهندسـی؛ ارتقـای تخصـص ،مهـارت و بـاال بردن سـطح دانش
در نیروهـای مهندسـی؛ برخـورداری از تفکـر خلاق و پویـا؛
امکانـات مناسـب تحقیقاتـی و مالی برای کوشـش های نوآورانه و
بـه کارگیـری نتایـج حاصـل از فعالیت های خلاق و دادن پاداش
مناسـب به افـراد خلاق بود.
در واقـع غلبـه تاکتیـک هـا و تکنیک هـای نیـروی خـودی بـر
اسـتراتژی و اصـول نظامـی پایبنـد قوانیـن دیکتـه شـده دشـمن،
بزرگتریـن خالقیـت رزمنـدگان اسلام در جنـگ بـود .
(برگرفته از نشریه فرهنگی -خبری سنگرسازان بی سنگر «شماره  88و )»89
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